


1+1=3Over de kracht 
van samenwerken



Wat gaan we doen in deze workshop?

• Samenwerken fijn of niet fijn?

• Samenwerken in de bijbel

• Een voorbeeld uit de natuur

• Voorwaarden voor samenwerken

• Omgaan met verschillen



In twee- of drietallen

• Vind je het fijn om samen te werken?

• Wat zijn voor- of nadelen?

• Wat maakt samenwerken soms moeilijk?



Samenwerken in de bijbel

• Nehemia 4:6: Doch wij bouwden den muur, zodat de ganse muur samengevoegd werd tot zijn helft 
toe; want het hart des volks was om te werken.

• 1 Kor 12: 14 Want ook het lichaam is niet een lid, maar vele leden.

• 15 Indien de voet zeide: Dewijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is hij daarom 
niet van het lichaam?

• 16 En indien het oor zeide: Dewijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is het daarom 
niet van het lichaam?

• 17 Ware het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Ware het gehele lichaam gehoor, 
waar zou de reuk zijn?



Andere bijbelse voorbeelden

• Mozes en Aäron

• Paulus en Timotheus



Het verhaal van de ganzen
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Samenwerken 
synergie

▪ Wat is synergie?

1+1 = 3

Synergie ontstaat wanneer twee of 
meer mensen samenwerken om een 
betere oplossing te vinden, dan 
wanneer men alleen zou zijn.
Niet míjn idee, niet jóuw idee maar 
het NIEUWE idee.



Wat is nodig om te komen tot 
synergie?



Wat is nodig om tot synergie te komen?

WERK AAN DE RELATIE MET 
DE ANDER(EN)

DENK WIN-WIN



Werk 
aan de 
relatie 

met 
anderen

Relatiebankrekening:

▪ Geld storten en je relaties 
verbeteren

▪ Geld opnemen en je relaties 
verzwakken



Geld storten om goed met 
anderen te kunnen samenwerken

▪ Kom je afspraken en beloften na
▪ Doe kleine aardige dingen
▪ Wees trouw
▪ Luister naar de ander : eerst begrijpen dan 

begrepen worden
▪ Bied je excuses aan
▪ Stel duidelijke verwachtingen



Opnamen waardoor je de 
samenwerking/relaties ver-
zwakt

▪ Afspraken niet nakomen

▪ Je in jezelf terug trekken

▪ Roddelen en geheimen doorvertellen

▪ Niet luisteren

▪ Arrogant zijn

▪ Verkeerde verwachtingen scheppen



Denk win -win

• Ik kan winnen, maar jij ook
• Het is niet jij of ik.
• Het is jij en ik



Jij en de 
ander

• Jij wint, de ander verliest

• Jij verliest en de ander wint

• Jij verliest en de ander verliest

• Jij wint en de ander wint


