
De wereld verandert in hoog tempo. En dat levert dagelijks nieuwe 
economische, technologische en maatschappelijke kansen op. 
Er zijn echter ook steeds meer uitdagingen die zich in steden en 
regio’s manifesteren als ‘wicked problems’; complexe en moeilijk 
te doorgronden problemen, zoals de energietransitie. Juist door 
samen te werken en te participeren in netwerken ontstaan er meer 
mogelijkheden om deze kansen te benutten en problemen aan te 
pakken. Door samen op te trekken kunnen onderwijsinstelling, 
bedrijven en overheden innovatie stimuleren, kansen benutten en 
nieuwe impulsen geven. Kennis, tijd en energie vanuit verschillende 
perspectieven brengt echte meerwaarde.

Handboek: Impact Networks

Samenwerken op de campus: 
Een urgente uitdaging!
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Voor een korte samenvatting en 
contactinformatie van de sprekers

Paper: samenwerken

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder.”

http://campus.amsterdam/s/?language=nl_NL
https://knowledgemile.amsterdam/s/
https://www.twynstragudde.nl/
https://www.royalhaskoningdhv.com/nl-nl/nederland/markten/gebouwen/77
https://www.notion.so/Impact-Networks-f63f3548b2b44f3c99479ab96bf8c94d


KEY TAKE AWAYS – CONCEPT
Op 8 december zijn we tijdens de campusday 
in gesprek gegaan met network-makers en 
experts. Samen met professionals van de 
Knowlegde Mile,  Campus Amsterdam en 
experts Samenwerkingskunde is verkend wat 
succesfactoren zijn. Onderstaand een korte 
weergave van deze succesfactoren. 

Urgentie van samenwerking
Het moet vanaf de start van een samenwerking 
helder zijn voor alle betrokkenen waarom deze 
samenwerking nodig is. Er is een gedeeld belang 
nodig. Als voorbeeld is genoemd dat er steeds 
vaker samengewerkt wordt door een diversiteit 
aan partijen, met andere belangen maar met 
veelal wel  dezelfde uitdagingen hebben. 
Gezamenlijk deze uitdagingen oppakken werkt 
beter, je kunt energie bundelen en veelal liggen 
oplossingsrichting over grenzen van je eigen 
domein.

Moonshots
“Het helpt om moonshots neer te zetten als 
regisseur en daarna gaat de film vanzelf draaien 
Eerst buiten je eigen organisatie muziek maken 
en warme relaties bouwen, dan heb je binnen 
ook wat te bieden”. 

Individuele energie èn formele organisatie
De ervaring leert dat je èn èn nodig hebt: energieke 
individuen en een organisatie. De balans hierin is 
afhankelijk van de ontwikkelfase van de community. 
Vooral bij de start zijn mensen met een ‘drive’ en 
energie nodig die buiten de lijntjes kleuren en in 
samenwerking over de grenzen heen durven te 
experimenteren: grenswerkers. Ze staan met één 
been in hun eigen organisatie en werken samen 
met anderen. 

Samenwerking concretiseren en bestendigen
Om de samenwerking te bestendigen is het 
van belang om te laten zien dat de cross – de 
samenwerking tussen partijen – bijdraagt aan de 
gezamenlijke doelen en de doelen van de eigen 
organisatie. Er kan en moet na een  de eerste 
opstartfase waarin energie, durf en doen van 
belang is, ook ingezet worden op het helder maken 
van afspraken, structuren, rapportages, KPI’s en 
benodigde inzet van mensen en middelen.
Mensen verbinden
Belangrijke kernwaarde voor de mensen die 
deel uitmaken van de community en willen 
samenwerken is het openstaan voor andermans 
perspectief en belangen. Mensen willen verbinden 
als niet alleen je eigen perspectief naar voren 
brengt. De balans halen en brengen is belangrijk. 

MEER WETEN?
Neem gerust contact op met de sprekers of 
organisatoren van de Key sessie.

Jen Drouin
j.j.drouin@hva.nl | 06 28 53 35 41

Simone Magilse
s.i.magilse@hva.nl | 06 34 22 17 36

Maarten Terpstra
m.j.terpstra@hva.nl | 0652667493

Pim Nijssen
pns@tg.nl | 06 22 54 85 16

Wietske Theloesen
wth@tg.nl | 06 11 45 44 06

Jeroen Tazelaar
jtz@tg.nl| 06 20 42 96 00

Ellis ten Dam
ellis.ten.dam@rhdhv.com | 06 53 31 92 60

Linda Supheert
linda.supheert@rhdhv.com | 06 12 17 53 14


