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Samenwerken en netwerken, daar sta jij voor. In 
de praktijk loop je echter regelmatig vast in die 
samenwerking met andere partijen. Situaties 
die ook wij hebben ervaren in ons werk als 
professional en vrijwilliger in het sociaal domein. 
Frustrerend als dit ten koste gaat van het doel 
waarvoor je een samenwerking bent aangegaan. 
Dé aanleiding voor ons om een methode te 
ontwikkelen die snel inzicht gee� in waarom 
een samenwerking vastloopt en die handvaten 
aanreikt om daar concreet stappen in te zetten. 
In deze workshop lichten we onze methode toe 
en gaan we op een praktische manier aan de 
slag met situaties uit je eigen praktijk. Je leert 
netwerksituaties analyseren en vervolgens te 
‘spelen’ met de mogelijkheden die dan ontstaan. 
Onderdeel van de workshop is het bewust gebruik 
maken van aanwezige ervaring en kennis bij je zelf 
en andere deelnemers. 

Voor wie is deze workshop?
• Iedereen (sociaal professionals, bewoners, vrijwilligers) die actief 

sociaal betrokken is en die zich verder wil bekwamen in e�ectief 
wijkgericht en integraal werken. 

Wat levert het je op?
• Een praktische manier van kijken naar netwerken om samen te 

kunnen werken.
• Concrete handvaten om samenwerkingssituaties te analyseren.
• Inzicht in hoe je de uitkomsten van de analyse kunt gebruiken 

voor vervolgstappen.
• Een concreet plan met één of twee vervolgstappen, gebaseerd  

op eigen situaties uit de praktijk.
• Nieuwe contacten waar je in de toekomst zeker pro�jt van kunt 

hebben. 

Wie zijn wij?
De workshop wordt verzorgd door Mirjam Karsten en Laura van 
der Waal. Zij werken beiden al jaren in de zorg- en welzijnssector 
in verschillende rollen en functies. Hierdoor hebben ze brede 
ervaring en expertise in het sociaal domein en kennis van de 
actuele ontwikkelingen. Daarnaast zijn ze enthousiaste en 
betrokken trainers. 

Wat zeggen anderen over deze workshop? 
• ‘Door deze workshop heb ik wat netwerken betre� klein leren denken 

wat het makkelijker maakt om hierin concrete stappen te zetten.’
• ‘Ik dacht dat netwerken niets voor mij was, maar tijdens de workshop 

werd ik me ervan bewust dat ik dagelijks bezig ben met netwerken.’
• ‘Het volgen van de workshop hee� mij geholpen helder te krijgen 

welke doelen ik wil bereiken en hoe ik mijn netwerk hierbij kan 
gebruiken.’

Meedoen?
wanneer vrijdag 27 september 2019
hoe la at van 9.30 tot 12.30 uur
wa ar Van Karnebeekstraat 2 | 3317 KX Dordrecht Crabbehoeve
kosten € 75,00 (inclusief btw)
inschrijven info@win-traject.nl
a antal deelnemers maximaal 15

Wat is W!N?
W!N, staat voor ‘Wederkerigheid in Netwerken’ en is een 
samenwerking tussen Ineke Hoogland, Mirjam Karsten en  
Laura van der Waal.  
Kijk voor meer informatie op www.win-traject.nl.

Hoe netwerken (wel) werkt
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