
Samenwerkingen in relatie tot strategische 
doelen
Deze tool maakt inzichtelijk hoe samenwerkingen zich verhouden tot de 
strategische doelstellingen van een bibliotheek. De uitkomsten dienen  
als uitgangspunt om de samenwerkingsstrategie vast te kunnen stellen.  
Vragen die aan bod komen zijn: 
Welke doelen willen we bereiken door middel van samenwerking? 
Waar ligt de prioriteit (op welke gebieden zoeken we partners en waar niet)?  
Hoeveel partners per gebied hebben we nodig?

Gebruik
1.  Noteer de strategische doelen van de bibliotheek 

(bijvoorbeeld: alle inwoners in het werkgebied mee laten doen op het gebied van (digi)taal of 
de kerntaken uit de Wsob.)

2. Vul per strategisch doel in welke samenwerkingen er aangegaan zijn om dit doel te bereiken

3.  Beoordeel de samenwerking met een cijfer tussen 0-10 (waarbij 0 voor een slechte en 10 voor 
een uitstekende samenwerking staat)

4. Bespreek de resultaten. Voorbeeld van discussievragen:
 •  Waarom heeft een bepaald strategisch doel minder samenwerkingen dan een ander? 
 •  Is er overlap in samenwerkingen die hetzelfde strategische doel dienen? 
 •  Waarom krijgt de samenwerking een bepaald cijfer?
 •  In hoeverre is deze set van partners toevallig of bewust ontstaan?
 •  Is er meer uit bepaalde samenwerkingsverbanden te halen? 
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