
  

 

   BROEIPLAATS  
   Integraal Samenwerken 

 
 
Bent u ook zo druk met:   

sociaal ondernemerschap  wendbaarheid  effectief samenwerken  

vernieuwen  experimenteren, fouten maken, leren en weer doorgaan    

participatie  data gedreven werken  het ontwikkelen van toekomstige competenties? 

Zowel in profit als non-profitorganisaties zijn dit actuele opgaven. Wat het in de praktijk weerbarstig 

maakt, zijn de spanningsvelden waarmee je wordt geconfronteerd als bestuurder, leidinggevende en 

professional. Het gaat vaak om tegengestelde benaderingen om duurzame oplossingen te vinden. 

Je maakt onderdeel uit van een systeem, terwijl je net als je klanten aanvoelt dat iets anders nodig is. 

Tijd om te experimenteren. Het vinden van dat ‘anders’ in een zoekproces dat een vaste structuur kent  

en leidt tot onverwachte inzichten en doelgerichte samenwerking met minder logische partners.  

Kortom een broeiplaats zorgt op voorspelbare wijze voor verrassingen en nieuwe energie.  

De broeiplaats Integraal Samenwerken reikt medewerkers tools en wetenschappelijke inzichten aan om: 
- Efficiënt en integraal samen te werken aan maatschappelijke opgaven 
- Patronen en valkuilen die vernieuwing in de weg staan te vermijden 
- Meer draagvlak en betrokkenheid te organiseren voor ideeën  
- Doelgericht en in verbinding met omgeving resultaat te boeken 

 
Een broeiplaats heeft de volgende zes bouwstenen: 

- Vraagformulering (de opgave) 
- Onderzoekend netwerken (veldwerk) 
- Wetenschappelijke theorieën (mini-colleges) 
- Werken aan professionele identiteit en persoonlijk leiderschap (profielsmederij) 
- Presentatie van een concreet en behapbaar voorstel of plan 
- Begeleiding bij het delen van kennis en het duurzaam borgen van de uitkomsten 

 
Een broeiplaats wordt opgebouwd rond: 

- De inbrenger(s) van een probleem of vraag 
- Interdisciplinaire (tijdelijke) teams of samenwerkingsverbanden 
- De interne en externe netwerken van de deelnemers    
- Niet logische samenwerkingspartners die voor versnelling zorgen 

 
Duur van de broeiplaats: 

- De doorlooptijd varieert van 4 – 6 maanden 
 
Aantal deelnemers: 

- Een ideale groep bestaat uit minimaal 12 en maximaal 18 deelnemers 
 

Wil je weten of een broeiplaats een oplossing biedt voor jouw uitdaging? Het is altijd maatwerk. 
Neem contact op met Thérese Nleng voor een adviesgesprek via info@broeien.nl of 0611239784 
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