
 

 

Voorbeeld draaiboek van een workshop partnerschapskaart 
 
Voorbereiding 
- Draai een of meer Partnerschapskaarten uit, op A3 formaat of groter. 
- (Optioneel) Plaats een lege (Powerpoint) versie van de Partnerschapskaart op een beamer om in 

te vullen tijdens de plenaire bespreking. 
 

Programma 

	   Opening en uitleg	  

10 min.	   Welkom en introductie werkwijze door facilitator (begeleider): 
- Uitleg werkwijze invulkaart partnerschap 
- 5 geboden voor democratische dialoog 

45 min.	   Opdracht 1: Stap 1 van invulkaart 
➔ subgroepen (haal mensen van hetzelfde netwerk uit elkaar) 
- Instructie: “Ga met elkaar in gesprek rondom de vraag wanneer de 

samenwerking voor jullie geslaagd is. Ga daarbij uit van de ideale situatie, je 
wensdroom, los van de werkelijke situatie of van beren op de weg.” 

- Iemand noteert dit op het invulblad. 
Invullen rechterkolom Invulkaart (Stap 1) door facilitator	  

15-30 min	   Tussentijdse terugkoppeling (plenair): Welke waarden worden genoemd?	  
60 min	   Opdracht 2: Stappen 2, 3, en 4 van invulmodel 

➔ Subgroepen (haal mensen uit hetzelfde team/dezelfde organisatie uit 
elkaar) 

- Ga uit van de plenair genoemde waarden 
- Bedenk hoe in het licht van die waarden jouw ideale samenwerking met burgers 

en professionals eruit ziet. 
- Benoem wat er moet gebeuren om dat tot stand te brengen door respectievelijk 

2, 3, en 4 in te vullen. 
- Tip: Laat je inspireren door documenten, instrumenten, procedures, etc. maar 

ook competenties van specifieke personen die je helpen binnen je eigen 
netwerk. 

Invullen overige kolommen invulkaart	  
15 min	   Pauze	  
30-45 min	   Plenair bespreken van de bevindingen van de groepen 

Stap voor stap worden de verschillende blokken uit het schema besproken 
Gezamenlijk invullen van Stap 5 van invulmodel (PS. Dit kan ook in een 
subgroepsronde)	  

30-45 min	   Gezamenlijk opstellen definitieve versie Samenwerkingsmodel  
Plenair wordt besloten wat er in de blokjes van de definitieve versie moet komen te 
staan.	  

NB: Tijdsaanduidingen zijn indicatief, uitgaande van een ter beschikking staand dagdeel  
 
Nazorg 
Uitwerken partnerschapskaart en eventueel omzetten naar een tekst voor een 
samenwerkingsovereenkomst of convenant. 
 
Instructie facilitators (begeleiders) van subgroepen 
- Het gaat om het inhoudelijke gesprek, maar er moet wel naar concrete stellingen of beweringen 

toe worden gewerkt. De vraag die daarbij helpt is: Hoe gaan we dit nu op de kaart invullen? 
- Let op dat deelnemers zich niet verliezen in of blijven hangen bij specificieke zaken uit het eigen 

netwerk, maar dat toegewerkt wordt naar algemene kenmerken of uitspraken. Dit kun je doen 
door te vragen: Hoe zou het specifieke vertaald kunnen worden naar een ander netwerk? 

	  


