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S inds 2001 maken we programma’s voor 
organisaties, die hun samenwerking een 
boost willen geven. Op basis van deze 

ervaringen hebben we de magie van samenwerking 
gevat in een model met twee assen; de mens-as en de 
wens-as. Op de mens-as gaat het over de mate van 
connectie. In hoeverre ben je verbonden met elkaar? 
Ken je belangrijke achtergronden van elkaar? Weet je 
van elkaar wat je nog altijd eens zou willen doen? 
Op de wens-as gaat het over de motivatie binnen de 
samenwerking. Heb je de opdracht gekregen om te 
gaan samenwerken of geloof je erin dat dit de manier 
is om samen met anderen je langgekoesterde droom te 
verwezenlijken? Het model helpt je te bepalen waar je 
samen staat en hoe je in de richting van de magie kunt 
bewegen. 

Een voorbeeld uit de praktijk is het Public Meets 
Private initiatief van UMC Utrecht. Het doel is om 
onderzoek en innovatie sneller naar de markt te 
brengen (valorisatie). Hiervoor is het nodig dat UMC 
onderzoekers meer en intensiever samenwerken met 
marktpartijen.

Vooraf hebben de deelnemers een profiel van zichzelf 
gemaakt met persoonlijke achtergronden en vakge-
bied. Bij binnenkomst werd iedereen doorgeleid naar 
een van de ontmoetingstafels. Hier begon direct de 
kennismaking met behulp van de persoonlijke pro-
fielen. Na de plenaire presentaties startte aan de 
ontmoetingstafels een netwerkronde. Per tafel bracht 
elke deelnemer een vraag in en kreeg hierop ervarin-
gen en contacten van de tafelgenoten terug. In korte 
tijd werden zo 1.300 ervaringen en contacten gedeeld. 
Natuurlijk is niet elk contact magisch, maar uit de 
reacties blijkt dat er diverse nieuwe samenwerking zijn 
ontstaan!

Muriel Maas studeerde af aan de design academy in 

eindhoven. in 2001 richtte ze swingbo op met Frank philips. 

swingbo versnelt en versterkt samenwerkingen en netwerken 

met activerende programma’s en tools. 

Meer informatie: www.yesweconnect.nl

Magie in samenwerking

Herken je dat? als het echt klikt met een col-

lega, klant of partner, dan gaat de energie 

stromen en voel je gewoon dat je samen tot 

grote hoogte stijgt. dat is toch magisch? met 

dit fenomeen houden we ons dagelijks bezig. 

Hoe kun je meer magie vinden in bestaande 

samenwerkingen en hoe kun je op zoek 

gaan naar de magie voor toekomstige 

samenwerkingen? 
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