Afwegingstabel samenwerking
De afwegingstabel geeft inzicht in de randvoorwaarden van een (te starten)
samenwerking en in hoeverre de samenwerking daaraan voldoet. Het is een
gespreks- en afwegingstool dat helpt om te bepalen of de samenwerking de
juiste is om aan te gaan en helpt bij het bewust en professioneel kijken naar de
passendheid, toegevoegde waarde en realiseerbaarheid van de samenwerking.
Oorspronkelijk ontwikkeld voor en in samenwerking met de OBA.

Basisinformatie
Om een beoogde samenwerking af te wegen is het nodig om basisinformatie
te hebben over de samenwerking. Onderstaand format biedt hiervoor ruimte:

Organisatienaam partner
Contactpersoon partner
Sector/branche partner
Wat is het gezamenlijk doel van de samenwerking?
Wat levert samenwerking de bibliotheek concreet op?
Impact

Euro’s

Afwegingstabel
Onderstaande afwegingstabel biedt houvast bij het inschatten of een samenwerking
de juiste is om aan te gaan. Het is nadrukkelijk een intern te gebruiken gespreks- en
afwegingstool. Streefcijfer is een score van tenminste 5 per subonderdeel.
Indicatoren en subindicatoren

-2

-1

0

+1

+2

Totaal

Passendheid
1.1 Missie en visie van de partner komen overeen met de bibliotheek/het project.					

0

1.2 Samenwerking versterkt imago van de bibliotheek. 						

0

1.3 Partner staat goed aangeschreven. 						

0

1.4 Partner is de meest geschikte partij voor deze samenwerking.						

0

1.5 Deze partner is van belang in de toekomst voor de bibliotheek.						

0

Totaal passendheid

0
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Indicatoren en subindicatoren

-2

-1

0

+1

+2

Totaal

Toegevoegde waarde						
2.1 Samenwerking levert een duidelijke meerwaarde op voor het werkgebied.

0

2.2	Samenwerking zorgt voor bereik van doelgroep van de bibliotheek
die anders niet of moeilijk wordt bereikt.

0

2.3 Samenwerking draagt direct bij aan realisatie doelen uit jaarplan/werkplan.

0

2.4 Samenwerking levert inkomsten of besparing van kosten op voor de bibliotheek.

0

2.5	Zonder samenwerking met deze partner kan de bibliotheek
het beoogde resultaat/effect niet realiseren.

0

Totaal toegevoegde waarde

0

Indicatoren en subindicatoren

-2

-1

0

+1

+2

Totaal

Realiseerbaarheid						
3.1 E
 r is voldoende capaciteit beschikbaar (financieel, personeel, ruimte)
binnen de bibliotheek voor deze samenwerking.

0

3.2 Risico’s (financieel, imago, gebruik) zijn in kaart en afgedekt.

0

3.3 Samenwerking zorgt binnen een jaar voor een meetbaar resultaat.

0

3.4 Samenwerking is gelijkwaardig.

0

3.5	Samenwerkingspartner heeft bewezen de scope
van de samenwerkingsopdracht aan te kunnen.

0

Totaal realiseerbaarheid

0
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