
Krachtenanalyse
Welke belangen spelen een rol in de samenwerking en welke toegevoegde waarde heeft iedere partner? 

Stappenplan multi-functionele 
accommodatie (MFA)
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Verhelderen wensen  
samenwerking binnen MFA  

(binnen eigen MT)
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Stap 1: Terugblik op verloop samenwerking

Waar komen we vandaag?

Bepaal het begin- en eindpunt van de tijdlijn van de MFA en benoem 
bepalende momenten, documenten, afspraken etc. die in het verleden zijn 
geweest en opgesteld. Dit mogen individuele of collectieve momenten en 
feitelijke en subjectieve momenten zijn. Wat valt op aan de tijdlijn? Wat is er 
veranderd? Zouden andere partijen de tijdlijn anders maken? Wat zegt hun 
historie over waar we nu staan en de toekomst?

  Neem daarin mee hoe die momenten zijn verlopen
  Welke personen speelden hierbij een cruciale rol?
  Wat waren bepalende omstandigheden in de context van de MFA?
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Stap 2: Wat is onze rol en bijdrage?

  Wat is de huidige situatie en wat is de 
gewenste situatie?

  Hoe zou je de rol van de bibliotheek in de 
nieuwe situatie definiëren?

 Wat vraagt die rol van de bibliotheek?

  Is er één samenwerkingsvorm gewenst 
waarin gewerkt wordt of kan dit 
afhankelijk van de activiteiten en partijen 
verschillen?

Bron: Martine de Jong, adviseur Twynstra Gudde
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Stap 3: Positie van de bibliotheek

  Wat betekent de keuze voor één of meerdere samenwerkingsvormen voor de bibliotheek?

  Welke vragen moeten (met welke partners) beantwoord worden? 

  Welke onderwerpen moeten in welke samenstelling besproken worden?

  Welke vervolgstappen zijn er concreet te benoemen?

Bron: Martine de Jong, adviseur Twynstra Gudde
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Verhelderen wensen  
samenwerking binnen MFA  
(in gesprek met partners)
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Stap 1: Terugblik op verloop samenwerking

  Bespreek met elkaar wat ieders verwachtingen waren voorafgaand aan de 
deelname en samenwerking in de MFA:

 -  Wat hoopten ze te bereiken?

 -  Wat verwachtten ze van de andere partijen?

 -  Waar keken ze naar uit of maakten ze zich zorgen over?

  Waarom is hier wel aan voldaan en waardoor is het soms anders verlopen?
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Stap 2: Wat is onze rol en bijdrage?

  Wat is volgens iedere partner de huidige 
situatie en wat is de gewenste situatie?

  Welke rol zou iedere partner graag 
vervullen?

  Wat verwachten de partners van elkaar?

Bron: Martine de Jong, adviseur Twynstra Gudde
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Stap 3: Consensus over de samenwerkingsvorm

Vorm een beeld met elkaar over welke 
activiteiten het beste aansluiten bij de 
samenwerkingsvormen.  
Kies voor de samenwerkingsvormen waar 
beide/meerdere partners het meeste beeld 
bij hebben en het gevoel bij krijgen dat ze 
daar graag aan bij willen dragen.

Bron: Martine de Jong, adviseur Twynstra Gudde



10

Stap 4: Vooruitblik

Bespreek met je partners:

  Wat heb je nodig om prettig te kunnen 
verblijven in de MFA en wat niet?

  Welke meerwaarde biedt het MFA-concept 
jou en welke bijdrage kun je leveren aan 
het concept?

  Welke belangen spelen voor jou een  
grote rol?

Krachtenanalyse
Welke belangen spelen een rol in de samenwerking en welke toegevoegde waarde heeft iedere partner? 

Belangen:

Belangen: Belangen:

Belangen:

Brengen:

Brengen: Brengen:

Brengen:

Halen:

Halen: Halen:

Halen:

Gedeelde ambitie op basis van gedeeld belang:

Partner:

Partner:

Partner:

Partner:

Een kansrijke samenwerking gaat uit 
van een verbinding van partners die 
recht doet aan ieders belangen en 
gericht is op een gezamenlijke ambitie.
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Stap 5: Afspraken maken

  Welke wensen zijn er met betrekking tot beleid?

  Wat moet er worden vastgelegd m.b.t. taken en 
verantwoordelijkheden behorend bij de gekozen 
samenwerkingsvorm?
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