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Kiezen: wanneer wil ik  
samenwerken?
Soms kom je echt verder door samen te 
werken maar soms heb je de rust nodig iets 
juist alleen voor jezelf te doen.

•  Ik kan uitleggen waarom ik kies voor  
samenwerken.

•  Ik durf ook dingen voor mezelf te doen.  
Ook dat kan ik uitleggen.

Ik kan goed luisteren
Anderen kunnen je op goede ideeën  
brengen. Daarom is luisteren naar een  
ander belangrijk.

•  Ik laat een ander uitpraten.
• Ik vraag door als ik een ander niet begrijp.
•  Ik kan in mijn eigen woorden vertellen wat 

ik van een ander heb gehoord.

Ik kan goed uitleggen wat 
ik bedoel
Als je een goed idee hebt is het fijn om het 
met anderen te delen.

•  Ik kan duidelijk praten.
•  Ik kan goede voorbeelden geven.

Ik kan onderhandelen
Samenwerken is geven en nemen: Soms doe 
je iets voor een ander en soms doet een  
ander iets voor jou.

•  Ik hoef niet altijd mijn zin te hebben en 
kan ook plaats maken voor de mening van 
een ander.

•  Ik durf voor mezelf op te komen en mijn 
eigen mening te geven.
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Ik kan me verplaatsen in 
een ander
Ieder mens wil graag gezien worden. Dus als 
je je best doet om je voor te stellen hoe een 
ander zich voelt is dat fijn voor die ander en 
maak je ook jezelf geliefd.
 
•  Ik toon interesse in anderen.
•  Als ik een ander niet begrijp, praat ik  

daarover zonder boos te worden.

Ik ken mijn rol
Binnen een samenwerking heeft iedereen 
zijn eigen sterke kanten. Hoe beter je weet 
wat je rol hierin is, hoe beter je iets kan  
bijdragen.

•  Ik weet waar ik goed in ben.
•  Ik weet wat ik nog wil leren.

Ik begrijp dat mijn gedrag 
invloed heeft op anderen
De manier waarop je met anderen omgaat 
is belangrijk. Je gedrag heeft invloed op de 
sfeer in de groep.

•  Ik ben prettig in de omgang.
•  Ik kan er rustig over praten als ik iets  

minder leuk vind.

Ik kan anderen helpen
Als je goed bent in iets is het fijn om een  
ander te kunnen helpen: fijn voor de ander  
en fijn voor jou. Daar leer je allebei van.

•  Ik kan duidelijk iets uitleggen of voordoen.
•  Ik heb geduld als een ander mij niet direct 

begrijpt.
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Ik durf om hulp te vragen
Soms kom je er in je eentje niet uit. De hulp 
van iemand anders kan je weer op gang  
helpen.

•  Ik weet wat ik zelf kan en waar ik hulp 
voor moet zoeken.

•  Ik schaam me niet als ik hulp nodig heb.

Wij dragen samen  
verantwoording
Samenwerking gaat pas echt goed als ook 
iedereen deelneemt. 

•  We verdelen samen de taken.
•  We nemen samen besluiten.
• We leren van elkaar.
• Iedereen draagt bij.

Digitale middelen
Het inzetten van digitale software of sociale 
media kan je helpen nog beter samen te 
werken.

•  Wij leren van elkaars kennis over digitale 
middelen.

•  Wij kiezen bewust voor bepaalde apps of 
software, afhankelijk van ons doel.

Wij zijn een team
Een goedwerkend team is in staat meer te 
bereiken dan een individu. Kijk maar eens 
naar de aftiteling van een film en hoeveel 
mensen daaraan hebben meegewerkt.

•  Wij kennen elkaars kwaliteiten.
•  Daar maken we gebruik van.
• We begrijpen elkaars standpunten.
•  In dit team leren we sneller en beter  

dan alleen.


