
  

Samenwerking 
 
Door: Majanne Wolters, Farmacie, Universiteit Utrecht 
 
Als je met anderen samenwerkt, vraagt dat verschillende vaardigheden van je: 

 Het maken van goede afspraken 
 Overeenstemming bereiken over de te stellen doelen, werkwijze, 

taakverdeling, etc. 
 Opkomen voor wat jij belangrijk vindt 
 Nee zeggen tegen zaken die je echt niet wilt 
 Anderen feedback geven op hun functioneren 
 Zonodig de leiding of initiatief nemen 
 Bij problemen oplossingen zoeken, die voor iedereen aanvaardbaar zijn 
 Omgaan met verschillende personen en persoonlijkheden 
 Zorgen voor een prettige sfeer. 

 
Hiervoor heb je ook communicatieve vaardigheden nodig: 

 Actief luisteren om werkelijk te begrijpen wat een ander bedoelt en dit aan de 
ander te laten merken (dus ook zonodig samenvatten, doorvragen) 

 Je inleven in de ander en zijn/haar situatie, en de emoties van de ander 
(bijvoorbeeld door gevoelsreflecties te geven of samen te vatten wat de 
ander zegt) 

 Duidelijk spreken, niet alleen verstaanbaar, met genoeg volume en intonatie 
om overtuigend over te komen, maar ook begrijpelijk en to the point. 

 De leiding nemen in een gesprek en een gesprek duidelijk structureren. Door 
bijvoorbeeld een goede inleiding weet de ander waar het om gaat. Door een 
duidelijke structuur snapt de ander hoe je tot het gespreksresultaat wilt 
komen, wat vertrouwen geeft. Dus bijvoorbeeld: eerst allebei kunnen zeggen 
wat je wilt/vindt, vervolgens verschillen benoemen en hierop doorvragen, om 
zo elkaar beter te begrijpen, dan mogelijke oplossingen inventariseren, 
samen een oplossing kiezen en tot slot afspraken maken. 

 En dit alles binnen de algemeen aanvaarde fatsoensnormen. 
 
Effectieve samenwerking in een (onderzoeks)groep betekent… 

 Zowel geven als ontvangen 
 Wederzijds respect 
 Een commitment ten aanzien van het teamwerk 
 Basale discipline om de afgesproken resultaten te leveren op de afgesproken 

tijd 
 Niet aannemen dat je drukker bent dan de ander. 

Bron: Monica Schofield (TuTech Hamburg) 
 
Als aan bovenstaande niet wordt voldaan kan dat leiden tot de volgende veel 
voorkomende problemen bij samenwerken: 

 Verschillen in inzet en betrokkenheid 
 Verschillen in capaciteiten/competenties 
 Het niet aanspreken van groepsleden die minder functioneren 
 Onprettige werksfeer 
 Iemand wordt de zondebok, terwijl de groep als geheel een probleem heeft 
 Niemand neemt het voortouw 
 Er worden onduidelijke afspraken gemaakt 
 Groepsleden houden zich niet aan (werk)afspraken 
 Er zijn onuitgesproken verwachtingen 



  

 Problemen worden niet zakelijk, maar persoonlijk gemaakt, waardoor er 
conflicten kunnen ontstaan 

 Verschillen in persoonlijkheid worden niet gewaardeerd. 

Niveaus van samenwerking 
 
  Inhoud 
Taak 

Procedure 
 
   Interactie 
Proces 
   Persoonlijke gevoelens en ervaringen 
  
Bij samenwerking gaat het niet alleen om het werk dat gedaan moet worden, 
maar ook om hoe dat gebeurt, hoe de sfeer is. Je kunt twee hoofdniveaus 
met elk twee subniveaus onderscheiden.  
Het taakgerichte niveau betreft zowel de inhoud als de procedure. Bij meer 
formele vergaderingen is er aandacht voor de procedure, zo kunnen 
afspraken/regels er voor zorgen dat een overleg goed verloopt. Maar ook kun 
je procedures afspreken voor de tijd tussen de overleggen: 

- wat doe je als je je taak niet afkrijgt? Wie breng je dan op de 
hoogte? 

- Hoe geven we elkaar feedback op tussenproducten? 
- Hoe bewaken we de kwaliteit van het eindproduct? 
- Hoe zorgen we dat de verschillende onderdelen goed op elkaar 

aansluiten? 
Bij het procesniveau gaat het erom dat de manier waarop de groep 
functioneert invloed heeft op de kwaliteit van de samenwerking en dus op de 
kwaliteit van de producten. Hoe is de interactie in de groep, hoe gaan 
mensen met elkaar om? Voelen de groepsleden zich op hun gemak, wordt 
hun inbreng gewaardeerd, hebben ze het gevoel dat ze er bij horen, heeft 
een ieder invloed op besluiten? Maar ook: is iedereen betrokken of zijn er 
groepsleden minder gemotiveerd? 
 
Als de groep problemen heeft op een van de vier niveaus zal dat invloed 
hebben op het resultaat. 
Daarom is het belangrijk om: 
Helderheid te krijgen over wat de opdracht is van de groep, wat iedereen er 
onder verstaat, welk ambitieniveau de groepsleden hebben; 
Heldere werkafspraken te maken en er niet van uit te gaan dat de ander het 
wel net zo zal zien als jij; 
Feedback te geven en te ontvangen, open te staan voor de ervaring en 
zienswijze van de ander; 
Bereidheid te hebben om rekening te houden met de ander. 
 
Dit alles vraagt overleg. 



  

Feedback geven bij samenwerkingsproblemen 
 
Bij feedback geven is de volgende aanpak bruikbaar: eerst feiten vertellen, dan jouw 
mening of interpretatie van die feiten geven en dan checken of dat klopt. Je kunt 
ook het effect van gedrag benoemen en aangeven wat je wens is, als gedrag een 
ongewenst effect had. 
Je kunt bijvoorbeeld wel zeggen: ik vond het prettig dat je …. deed/zei, daardoor 
had ik de indruk/het gevoel dat …. (en daardoor …). Of: ik zag dat jij …., dat gaf mij 
de indruk dat …, daardoor ….. Ik zou liever hebben dat je ….., omdat…… 
 
Dus: 
Waargenomen gedrag Je zit er onderuitgezakt bij. 
Jouw interpretatie Ik kreeg de indruk dat het je niet 

interesseerde. 
Het effect van het gedrag op de groep en op 
jou  

Dit kan ook demotiverend werken op 
anderen. In elk geval ga ik als docent 
niet extra mijn best voor je doen. 

Conclusie Dat vind ik jammer. 
Eventueel jouw wens vanuit de rol of een tip Ik zou het prettig vinden als je actief 

meedoet en dat ook laat blijken uit je 
houding. 

 
Als je samenwerkt en er zijn problemen, dan wil je natuurlijk niet dat je alleen 
feedback geeft, je hoopt dat er ook wat mee gedaan wordt. Om dat voor elk te 
krijgen helpen de volgende stappen: 

 Aanspreken: geef bij de ander aan dat er iets is wat je wilt bespreken over 
de samenwerking. 

 Uitspreken: geef feedback aan de ander over datgene waar je niet tevreden 
over bent in de samenwerking. 

 Bespreken: geef de ander de ruimte om te zeggen hoe diegene er tegenaan 
kijkt, zodat je wederzijds weet hoe de ander de situatie ervaren heeft en wat 
belangrijk is voor de ander. 

 Afspreken: maak concrete afspraken hoe jullie in het vervolg ten aanzien 
van dit punt gaan samenwerken. Als je gelijkwaardige partners bent, is het 
belangrijk dat je je allebei in de afspraken kunt vinden. Anders zal het niet 
werken. 

Je hebt dan een concrete afspraak waar je later op terug kunt komen. 
 
 
 
 



  

Leiderschapsfuncties 
 
Om resultaat te bereiken met een groep, moeten er leiderschapsfuncties vervuld 
worden. Dat hoeft niet door één persoon gedaan te worden. Je kan wel afspreken 
wie waar verantwoordelijk voor is. Als je er geen afspraken over maakt, ontstaat in 
het beste geval informeel leiderschap dat geaccepteerd wordt. In het slechtste geval 
ontbreekt er leiderschap, waardoor resultaat en sfeer onder de maat blijven. 
Leiderschapsfuncties zijn: 

 Initiatieven nemen 
 Regelend optreden 
 Informeren 
 Steunen 
 Evalueren 

 
Factoren voor succesvolle samenwerking 
 
Je kunt twee hoofdfactoren onderscheiden die van invloed zijn op een succesvolle 
samenwerking: de deelnemers moeten willen en kunnen. 
Willen heeft te maken met motivatie. Als dat bij een ander ontbreekt, kun je de 
aanspreken op eigen verantwoordelijkheid en gezamenlijk belang. Ook kun je de 
consequenties aangeven van het niet bijdragen aan het groepsresultaat. 
Kunnen draait om iemands capaciteiten. In een opleiding hebben studenten het 
recht om zich te ontwikkelen en verbeteren. Als bij de ander bepaalde capaciteiten 
ontbreken, kun je hulp bieden. Wat heeft die ander nodig om zijn taak wel 
voldoende te kunnen doen? Dat betekent dus niet dat je het werk van de ander 
overneemt. 
 
Redenen om af te haken 
 
Het is voor een groep altijd een risico dat mensen afhaken. Tenslotte moeten dan 
steeds minder mensen het werk doen. Over het algemeen zijn onderstaande punten 
redenen om af te haken. Houd dus in de gaten of dit in je groep speelt. 
 

 Als iemand het totale probleem of de taak niet begrepen heeft of kan 
overzien. 

 Als niet gezien wordt welke bijdrage iemand wel levert. 
 Als anderen niet bereid zijn om met iemands problemen mee te denken en 

samen oplossingen te zoeken. 
 Ieder zich beperkt tot zijn eigen taakje. 
 Als anderen niet bereid zijn hun eigen goede oplossing in te ruilen voor een 

betere. 
 Als anderen hun eigen resultaat boven dat van de groep stellen. 
 Als fouten maken hard afgestraft wordt. 

 
 
 
 


