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Deelnemers uit 40 organisaties leerden 
met elkaar in dit netwerk.

“Als we het vuur van vrijwilligers aanspreken 
in onze organisaties, wordt er veel mogelijk.
Mensen inzetten op talent en bezieling doet 
hen en ook de organisatie groeien.”



De kracht van ‘samen’…



Pleidooi voor het begrip 
“samenwerkend voordeel”



Organisaties als relatienetwerken 
met oneindige mogelijkheden



Organiseren, 
leren, 
veranderen 
gebeurt 
tussen de 
neuzen 
(ipv tussen 
de oren)



Organiseren als ‘relationele praktijk’:
werken aan een taak/doel loopt 
parallel met werken aan de relatie,



Een belangrijke 
vraag wordt dan:

“Hoe willen we met 
elkaar in verbinding 
zijn?”

…OF…

“Hoe creëren we 
krachtige 
verbindingen?”



Je leert weinig 
over krachtige 
verbindingen door 
het gebrek aan 
verbinding te 
onderzoeken…



Wat is het 
tegenovergestelde
van ‘slecht’ ?



Van goed naar
geweldig!



ANGST Verlangen



Angst VERLANGEN





Vraag voor duo’s:
“Je hebt vast al ervaren hoe krachtig de momenten zijn 
waarin je voelt dat je met anderen kan bouwen aan een 
wereld die je samen het liefst wilt. 
Vertel mekaar kort een verhaal van zo’n ervaring die je 
bijbleef, die waardevol voor je is.”



Het grote 
in het 
kleine



One
conversation
at a time…





Ik (b)en de 
wereld…



Ik 
(b)en 
de 
ander
…



Vraag voor duo’s:
“Welke hoop heb jij voor jouw organisatie als het 
een cumulatie zou zijn van talloze krachtige micro-
praktijken? Wat zou dan kunnen ontstaan?”



De kracht van samen start met 
mijn persoonlijke keuze



Uit onderzoek: “Wederzijdse aantrekkelijkheid en de 
motivatie om samen te werken, hangt samen met 
ervaringen van positieve emoties in interacties.”.



Positieve emoties door:
- kunnen doen waar je 

goed in bent;
- elkaar toelaten om te 

dromen;
- gevoel bij te kunnen 

dragen aan iets dat 
jezelf overstjigt;

- vieren, 
complimenteren, 
waarderen, 
aanmoedigen;

- onderzoeken wat 
leven geeft.



Optimisme als keuze





Vraag voor duo’s:
“Wanneer voel je je uitgedaagd in je optimisme, 
en wat helpt je op zo’n momenten om toch een 
positieve keuze te maken?”




