
WERKWIJZE

cultuuroptil.be

Bouw je
netwerk uit

Wie ben je?
Waar werk je? 

Beschrijf jullie werking.

STAP 1 
 
Omschrijf bondig de eigen reguliere werking. Uit wat bestaat je dagelijkse werking? Welk 
doel heb je daarbij voor ogen? En voor wie doe je het? Iemand die je werking niet kent, moet 
het begrijpen via die enkele zinnen.

STAP 2 
 
Noteer zoveel mogelijk sterktes van de eigen organisatie in de vakjes aan de linkerkant.  
Bv: we hebben een groot podium, we hebben ervaring met bepaalde methodieken, we 
bereiken een specifieke doelgroep, we beschikken over een unieke kennis ... 
 
Doe hetzelfde voor beperkingen, frustraties, zwaktes aan de rechterkant. 
Bv: onze doelgroepen zijn beperkt, ons programmatiebudget kan de zaal niet vullen, we komen 
te weinig vernieuwend uit de hoek,...

STAP 3 
 
Start een denkoefening vanuit een beperking/frustratie, als aanleiding om een 
samenwerking aan te gaan met andere organisaties. Hoe kan een verbinding met andere 
organisaties voor oplossingen en meerwaarde zorgen? Een tweede denkoefening vertrekt 
vanuit de sterktes: Wat heb jij te bieden aan partners of bepaalde situaties?  
 
Om partners op te sporen, maak je gebruik van de partnerkaarten en van de 
inspiratielijst. Op dit bollenschema komt telkens een inventaris van verschillende lokale 
culturele (bovenaan) en niet- culturele actoren (onderaan) met wie je vanuit een sterkte 
of beperking zou kunnen samenwerken. Elke bol stelt een gemeente voor. Start met de 
gemeente waar jouw eigen werking gesitueerd is. Vul dan aan met partners uit andere 
gemeenten. 

Selecteer actoren uit verschillende bollen en maak combinaties. Noteer spontane ideeën 
en projectmogelijkheden per scenario. Met welke combinaties ga je straks verder aan de 
slag?
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INVULSJABLOON

Waar is onze werking sterk in?
Wat kunnen we goed? Waar zijn we trots op?

Welke beperkingen komen we tegen in onze werking?
Waar zijn we naar op zoek? Welke frustraties leven er?
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Neem een sterkte als 
vertrekpunt. Noteer op 
een nieuwe partnerkaart 
werkingen die hier 
gebruik van kunnen 
maken.

Ga op zoek naar 
verschillende mogelijke 
partners en denk over 
je gemeentegrenzen en 
over disciplines heen.

Neem een beperking 
/ frustratie als 
vertrekpunt. Noteer op 
een lege partnerkaart 
welke organisaties jou 
hierbij kunnen helpen.

Ga op zoek naar 
verschillende mogelijke 
partners en denk over 
je gemeentegrenzen en 
over disciplines heen.

Hoe zou je kunnen samenwerken met deze partners? Noteer minstens 1 idee.

Hoe zou je kunnen samenwerken met deze partners? Noteer minstens 1 idee.

BOUW JE NETWERK UIT

Welke partners houd je over om een samenwerking mee op te zetten?

NAAM GEMEENTE SECTOR / DOMEIN

 bovenlokaal?  grensverleggend?

Welke partners houd je over om een samenwerking mee op te zetten?

NAAM GEMEENTE SECTOR / DOMEIN

 bovenlokaal?  grensverleggend?
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