
Teamcoaching   

Werken in communities 
Onderdeel van toolkit Nieuw Delen 



Agenda 

 

• Aansprekende voorbeelden 

• Brainstorm  

• Vragen of  zorgen m.b.t. ondernemen in netwerken 

• Opfrissen netwerkgesprek /pitch 

• Afspraken en vervolg 

 

 

  

Welkom! 



  

 

 

  

Bibliotheek VANnU
 

@BiebVANnU 
 ·  

13 mrt. 
 

Na de tips van onze medewerkers delen nu de deelnemers aan de #boekenproeverij 

hun leestips met elkaar 

Boekenproeverij 



• Doel:  

– Nederland Schrijft inspireert, ondersteunt en faciliteert schrijfliefhebbers 

en hun lezers.  

– Schrijvers een lezerspubliek bieden op www.nederlandschrijft.nl  

– Activiteiten organiseren,  zoals schrijfwedstrijden 

• Partners platform: 

– Bibliotheken 

– Schrijvers  

 

 

 

  

Nederland schrijft 

http://www.nederlandschrijft.nl/


• Doel:  

– Lezers verbinden met verhalen  

– Lezers informeren  

• Partners 

– Bibliotheekmedewerker 

– Lezers  

 

 

  

Lezers van Stavast/Wijsheid in crisistijd 



• Doel:  

– Online portal voor aanbod van workshops, cursussen en trainingen 

– Overzichtelijk leeraanbod bieden 

– Eenvoudig inschrijven en betalen 

 

• Partners platform: 

– Cursussen van de bibliotheek én van andere aanbieders, lokaal en 

landelijk 

– Cursisten 

 

 

 

  

Lerendoeje.nu 



• Doel:  

– Een 'levende sollicitatiegids' om werkzoekenden en werkaanbieders via 

de bibliotheek met elkaar in contact te brengen. 

 

• Partners platform: 

– Werkzoekenden 

– Werkaanbieders 

– Bibliotheek  

 

• http://www.levendesollicitatiegids.nl/wat-is-de-walktalk/  

 

  

Walk & Talk 
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• Doel: 

– Maandelijks minimaal één activiteit  rondom erfgoed in gemeente 

– Historie van de streek gaat groter deel uitmaken van de identiteit van 

Heerhugowaard  

• Partners platform: 

– Gemeente Heerhugowaard  

– Bibliotheek Kennemerwaard  

– Stichting Historisch Heerhugowaard  

– Praalgraf Brederode Poldermuseum  

– Regionaal Archief. 

 

 

 

  

Platform Erfgoed Heerhugowaard 





• Netwerkpartners/ bestaande netwerken 

 

• Stap 1: Zoveel als mogelijk! 

• Stap 2: Selectie  

• Stap 3: Actie!  

Brainstorm 



 
 

 



• Mogelijke gezamenlijke activiteiten/projecten 

 

• Stap 1: zoveel mogelijk ideeen 

• Stap 2: selectie 

• Stap 3: in rugzak mee naar netwerkpartner 

Brainstorm 



 Berenschietsessie 



 

Wat is netwerken? 
 



1.   Weten wat je wilt  

2.   Klik hebben 

3.   Belang van de partner achterhalen  

4.   Je verhaal kunnen vertellen  

5.   Afsluiten met concrete stap  

6.   Follow-up actie  

Stappen bij netwerkgesprek 



 

• Doelen duidelijk hebben: wat wil je als bibliotheek 

• Keuze maken samenwerkingspartners  

 

Stap 1 Weten wat je wilt 



 

           Eerst zaaien, dan oogsten 



 

• Informeel contact maken 

 

• Echte interesse tonen  

 

  

Stap 2 Klik hebben 



 

De wet van Olvarit 



 

• Weten wat er bij de ander speelt 

• De vraag ophalen 

• Ga niet te snel 

• Blijf aansluiten bij je partner 

 

Stap 3 Belang van de partner achterhalen 



 

De mens heeft twee oren en één mond om 

twee keer zoveel te luisteren als te spreken 



 

• Wat heeft de bibliotheek te bieden 

• Wat is de meerwaarde van je product of dienst 

• Waarom is het interessant voor je partner 

 

  

Stap 4 Verhaal vertellen 



• Benoem wat je kunt brengen 

• Kom met een vervolgactie (gespreksverslag, voorstel, meer gegevens) 

• Vraag om opdracht (kan de bibliotheek iets voor jullie betekenen)  

 

  

Stap 5 Afsluiten met concrete stap 



 

• Houd het vuurtje warm: zoek regelmatig contact 

• Blijf proactief: jij staat niet in de agenda van de ander 

  

Stap 6 Follow-up actie 



 

• Feiten en cijfers 

 

• What’s in it for me? 

Job Aid en Argumentatiekaart 



 

Less is more 



 

Veel succes met netwerken! 



Hoe verder?  

• Aanscherpen pitch / voorbereiding netwerkgesprek 

• Afspreken taak-, en rolverdeling in de themagroep 



 

m.hezemans@cubiss.nl 

s.dobbelsteen@cubiss.nl 

 

 

 

@mariekehez 

  

Vragen? 

mailto:m.hezemans@cubiss.nl
mailto:s.dobbelsteen@cubiss.nl

