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ABSTRACT  
 

Complexe beleidsvraagstukken zoals het Sport Voor Allen-beleid 

vragen een netwerk-aanpak. Hoewel ook in de sportsector steeds meer 

gefocust wordt om door middel van transversale samenwerkingen 

resultaten te bereiken, is er weinig kennis over hoe dit samenwerken 

kan gebeuren. Om de succesfactoren van transversaal samenwerken te 

bestuderen, onderzoekt deze studie de case Buurtsport Antwerpen, 

aangezien zij nauw samenwerken met andere sport-, sociale-, cultuur-, 

gezondheid- en jeugdorganisaties om sport als middel en als doel te 

promoten. Resultaten wezen uit dat om meer kennis en vaardigheden te 

delen tussen organisaties vooral vertrouwen tussen de partners van 

cruciaal belang was. Om meer middelen en steun te verkrijgen was het 

voornamelijk van belang om wederzijdse afhankelijkheid te creëren met 

de partners en steun te verkrijgen bij de beleidsmakers. Om het netwerk 

te versterken en uit te breiden moet de organisatie zorgen dat ze 

beschikt over unieke expertises die verenigbaar en complementair zijn 

met de expertises van andere organisaties. Deze en andere 

succesfactoren worden in dit artikel in detail besproken.  
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INLEIDING 

Samenwerken lijkt wel het nieuwe ‘buzzword’. 

Overal en van iedereen wordt verwacht dat er 

meer samengewerkt wordt. Waarom wordt er 

zoveel aandacht gespendeerd aan 

samenwerken en welke meerwaarde kan het 

betekenen voor sport? En hoe moet dit dan 

gebeuren, dit samenwerken?  

ACHTERGROND 

Met het nieuwe  Beleids- en BeheerCyclus 

voor gemeenten en de huidige 

beleidsprioriteiten wordt ook in de 

sportsector meer  gefocust op transversaal 

samenwerken. Eén reden waarom we deze 

heropleving van samen-werken zien, ligt in het 

inzicht van recent onderzoek dat complexe 

beleidsvraagstukken, zoals het promoten van 

sport voor allen, een netwerk-aanpak vragen 

waarbij diverse stakeholders samenwerken 

[1]. Een goede samenwerking tussen sport-, 

sociale-, gezondheids-, jeugd-, school- en 

cultuur-organisaties is noodzakelijk voor het 

bereiken van niet-sporters [1, 2]. Anderzijds 

toont onderzoek ook aan dat sport een 

interessant middel kan zijn om het mentaal 

[3], fysiek [4] en sociaal welzijn [5] van 

individuen te verhogen, alsook een 

aantrekkingspool kan zijn om kwetsbare 

doelgroepen te bereiken [6]. Hoewel 

samenwerken rond sport vanuit deze 

gemeenschappelijke doelstelling een evidentie 

lijkt, blijkt dit veelal niet zo te zijn [2, 7]. Tot 

nog toe is er weinig kennis rond welke 

factoren belangrijk zijn bij het samenwerken 

in een sportcontext [8]. Ten einde dit hiaat te 

dichten, buigt deze studie zich over de 

succesfactoren van samenwerken in een 

sportcontext.  

 

ONDERZOEK: CASE BUURTSPORT 

ANTWERPEN 

De case voor dit onderzoek betreft Buurtsport 

Antwerpen, een organisatie die nauw 

samenwerkt met andere sport-, sociale, 

cultuur-, gezondheid- en jeugdorganisaties om 

sport als middel en als doel te promoten. In 

een eerdere studie werd aangetoond dat in 

wijken waar Buurtsport geïmplementeerd is, 

er significant langer en meer gesport wordt in 

vergelijking met wijken met een soortgelijk 

socio-economisch profiel [9]. Om te bepalen 

wat de meerwaarde is van deze samen-

werkingsverbanden wordt gebruik gemaakt 

van de ‘capacity building’-theorie. Deze 

theorie stelt dat het samenwerken capaciteit 

creëert op drie verschillende niveaus: (a) op 

het niveau van de medewerkers door het 

stimuleren van vaardigheden en kennis tussen 

de partners (b) op het niveau van de 

organisatie door het verruimen van 

infrastructuur, steun en middelen door de 

partners (c) op het niveau van het netwerk 

door het uitbreiden en versterken van het 

netwerk.  

Deze studie beoogt dus naast het identificeren 

van de succesfactoren van samenwerkings-

verbanden in een sportcontext ook te 

verduidelijken op welke manier ze capaciteit 

creëren op medewerkers, organisatie en 

netwerkniveau.   

METHODE 

Bij onderzoek naar succesfactoren bij 

samenwerkingsverbanden moeten 

verschillende zaken in rekening gebracht 

worden: a) de duur van de samenwerking [10], 

b) de mening van verschillende stakeholders 
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[11] en c) het meten op verschillende niveaus 

(stedelijk en buurtniveau) [12].  Met de duur 

van de samenwerking werd rekening 

gehouden door 6 wijken op te nemen. Twee 

wijken waar Buurtsport gestart was in 1998 

(wijk A, wijk B), twee wijken die gestart waren 

in 2008 (wijk C, wijk D) en twee 

controlewijken zonder Buurtsport (wijk E, wijk 

F). Met de mening van verschillende 

stakeholders werd rekening gehouden door 52 

stakeholders uit de sport-, sociale, 

gezondheids-, cultuur- en jeugdsector te 

bevragen. Deze stakeholders kwamen zowel 

van stedelijk- als buurtniveau, zodat ook de 

laatste voorwaarde in acht genomen werd.   

Het selecteren van deze 52 stakeholders werd 

ondernomen door Buurtsportmedewerkers te 

vragen wie zij beschouwden als hun 

belangrijkste partners in de buurt. In 

controlewijken werden partners geselecteerd 

op basis van de sociale kaart. Een diepte-

interview werd uitgevoerd met elk van deze 

stakeholders. De vragen werden opgesteld op 

basis van een diepgaande literatuurstudie 

naar de belangrijkste context, management en 

evaluatie-factoren bij 

samenwerkingsverbanden [13, 14]. Tabel I 

geeft een overzicht van deze verschillende 

stakeholders op de verschillende niveaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATEN  

In totaal werden er 13 succesfactoren 

gevonden die capaciteit creëerden op de 

verschillende niveaus. Tabel II geeft een 

overzicht van de verschillende factoren. 

Hieronder worden alle succesfactoren 

besproken en geïllustreerd met voorbeelden 

vanuit de diepte-interviews. 

Succesfactoren van samenwerkingsverbanden 

op medewerkerniveau 

Op het niveau van de medewerkers waren 

vooral procesevaluatie en vertrouwen 

belangrijk om kennis en vaardigheden te 

delen. Vertrouwen werd op zijn beurt 

gestimuleerd door een langere periode van 

samenwerken, een beter persoonlijk contact, 

duidelijke afspraken en een externe focus van 

de partners. 

  Procesevaluatie omvat het evalueren 

van de gemeenschappelijke activiteit, niet 

enkel op het einde, maar ook tijdens de 

activiteit. De interviews wezen uit dat 

procesevaluatie nodig was om de juiste 

wijzigingen en aanpassingen te maken, zeker 

als de activiteit niet liep zoals ze moest lopen: 

“… maar het kan ook zijn en dat is nu ook het 

geval bij één van onze gemeenschappelijke 

activiteiten, dat je tijdens de activiteit merkt 

dat het minder goed loopt, je merkt dan ook 

veel drop-out. Hoe komt dat? Dan gaan ik en 

de partners ook wel de koppen bij elkaar 

steken, omdat het niet meer loopt zoals we 

verwacht hadden, of zoals het zou moeten 

lopen, en bekijken we hoe we dat in de 

toekomst kunnen gaan vormgeven.” (Wijk A, 

BU 1) 

 Vertrouwen was de tweede 

succesfactor die uit de analyse van de 

interviews naar voor kwam. Het bevat het 

wederzijds vertrouwen in de intenties en 

competenties van de partners. De 

bevindingen toonden dat een hoger 

wederzijds vertrouwen leidde tot het delen 

van kennis en vaardigheden tussen de 
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partners. Vier andere elementen zijn 

belangrijk om het vertrouwen tussen partners 

te bevorderen.  

Duur van de samenwerking is een 

eerste en verwijst naar de lengte en duurtijd 

dat de partners reeds samenwerken rond een 

specifiek doel. Veel partners gaven aan dat 

alvorens informatie te delen een bepaald 

niveau van vertrouwen moest ontwikkeld zijn. 

Vele partners meldden dat hiervoor de nodige 

tijd noodzakelijk was alvorens dat vertrouwen 

aanwezig was. ”In het begin wouden de x-

verenigingen me niet op hun vergadering… 

Het was pas na een paar jaar, nadat één van 

de partners waarmee ik goed overeenkom en 

al verschillende projecten heb uitgewerkt, de 

andere kon overtuigen, zodat ik welkom was 

op hun vergadering." (Stad, BU 1) 

Persoonlijk contact was een tweede 

factor die vertrouwen creëerde. Het verwijst 

naar het persoonlijk contact tussen de 

verantwoordelijken van Buurtsport en de 

andere organisaties. Interviews wezen uit dat 

een goed persoonlijk contact nodig is om 

wederzijds vertrouwen te krijgen, zodat er 

productief kan samengewerkt worden in 

gemeenschappelijke projecten. Eén 

organisatie formuleerde het als volgt: "In één 

wijk klikt het met organisatie x ongelooflijk 

goed, terwijl het in de andere wijken compleet 

spaak loopt. Ik heb vaker het gevoel dat het 

over een match tussen persoonlijkheden gaat 

dan over het inhoudelijke." (Stad, BU 2) 

Eén persoonlijk kenmerk dat vaak vermeld 

werd om dit persoonlijk contact te verkrijgen 

en te verbeteren, was het voeren van de 

communicatie met de partners met een open 

attitude. 

 Coördinatie was een derde belangrijke 

factor om vertrouwen op te bouwen tussen de 

medewerkers. Het bevat de duidelijkheid van 

de taak en de wederzijdse verwachte input in 

de samenwerking. Partners verklaarden in de 

samenwerking met Buurtsport dat het 

duidelijk was wat ze konden verwachten van 

hen en welke meerwaarde ze konden 

ontvangen. Dit bleek in andere 

samenwerkingsverbanden niet altijd het geval 

te zijn:  “Eén van de redenen waarom de 

samenwerking een meerwaarde is, is omdat 

het concreet en duidelijk is. Altijd voelbaar. 

Samenwerken met andere organisaties voelt 

soms ‘flou’ aan, omdat er niet genoeg 

geconcretiseerd wordt.” (Wijk B, SO2) 

 Externe focus was het vierde element 

dat vertrouwen creëerde. Het omhelst het 

engagement in activiteiten van partners om 

doelen van de eigen organisatie te bereiken. 

Onze analyse toonde aan dat personen die 

actief op zoek waren hoe ze een meerwaarde 

konden betekenen in activiteit van hun 

partners, vertrouwen vermenigvuldigden bij 

partners. Dit vertrouwen zorgde er ook voor 

dat de partners ook actief wouden meehelpen 

in activiteiten van Buurtsport: "Ik denk dat 

onze/mijn opdracht ruimer is geworden door 

al die partners die ik hier heb. Maar ik vind dat 

juist de sterkte van dit huis. Zo helpen we hier 

bijvoorbeeld de belastingsbrieven in te vullen 

en kinderen of ouders digitaal bij te staan bij 

inschrijvingen. Daar investeren wij veel tijd in. 

Op zich is dat niet mijn kernopdracht, maar 

dat maakt wel dat er heel veel mensen hier 

over de vloer komen die ons aanbod leren 

kennen en soms wel minder naar cultuur 

doorstromen maar veel harder naar sport of 

naar taal." (Wijk D, CU1) 

Deze externe focus betekende dat de 

personen in staat moesten zijn om van tijd tot 

tijd zich los te koppelen van hun dagelijkse 

activiteiten. 

 
Succesfactoren van samenwerkingsverbanden 

op organisatieniveau 

Op organisatieniveau waren wederzijdse 

afhankelijkheid en politieke steun het 

belangrijkst om middelen en steun te 

verkrijgen en vergroten. Politieke steun kon 

op zijn beurt bevorderd worden door 
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zichtbare resultaten van de samenwerking en 

steun van partners.  

 Wederzijdse afhankelijkheid beschrijft 

de mate waarin de verschillende partners in 

de samenwerking afhankelijk zijn van elkaar 

om vooropgestelde doelen te bereiken. De 

analyse accentueerde dat hoe groter die 

wederzijdse afhankelijkheid en gepercipieerde 

nood was om samen te werken, hoe meer wil 

er ontstond bij de partners om tijd, personeel 

en financiële middelen in de samenwerking te 

investeren: “Wij hebben in de loop van de 

jaren altijd meer en meer ingezet op 

participatie, wat maakt dat er ook altijd maar 

meer en meer vragen kwamen van de X en dat 

het eigenlijk niet meer houdbaar was om op 

die manier te blijven werken. Dan hebben wij 

aan Buurtsport gevraagd, maar die vraag 

kwam evengoed van hen, of er niet één van 

die medewerkers bij ons in huis mocht komen 

zitten.” (Stad, SO 2) 

Steun van het beleid verwijst naar de 

hoeveelheid middelen die beleidsmakers 

toewijzen aan Buurtsport. Deze financiële 

steun maakt een groot deel uit van het budget 

waarover Buurtsport beschikt en is bij gevolg 

een belangrijke factor voor de duurzaamheid 

en de legitimiteit van Buurtsport. Het was ook 

grotendeels door het nieuwe beleidsakkoord, 

dat  Buurtsport zijn activiteiten kon uitbreiden 

van drie naar tien wijken. “Ik denk dat één van 

de belangrijkste sprongen die we maakten, 

gebeurd is in 2007 met het nieuw 

bestuursakkoord … Als de politiekers er niet 

voor gekozen hadden om te investeren in 

Buurtsport, dan denk ik niet dat we de basis 

hadden om zo’n breed programma uit te 

voeren.” (Stad, BU 3) 

 Gelinkt aan de steun van het beleid is 

de steun die de verschillende partners gaven 

aan Buurtsport: “Buurtsport is ook vrij groot 

kunnen worden omdat partners op bepaalde 

momenten hebben aangegeven dat Buurtsport 

een zinvol project is waarin geïnvesteerd moet 

worden. Daardoor krijg je goeie punten en is 

het beleid ook bereid om verder te investeren." 

(Stad, BU 2) 

 Een tweede belangrijk element om de 

steun van het beleid te beïnvloeden was de 

objectieve resultaten die konden voorgelegd 

worden aan de beleidsmakers: "Sommige 

afdelingen die zitten maar te vergaderen, 

maar je moet kunnen kijken op het einde van 

het jaar naar wat er gebeurd is. Daar draait 

het om. Ik denk dat zowel wij als Buurtsport 

duidelijke en objectieve resultaten kunnen 

voorleggen." (Stad, SO 2) 

 

Succesfactoren van samenwerkingsverbanden 

op samenwerkingsniveau 

Op samenwerkingsniveau waren vooral de 

complementariteit van partners, de diversiteit 

van de activiteiten en de duurtijd van 

samenwerken van belang om het netwerk te 

versterken en te vergroten.  

Diversiteit van de activiteiten was een 

eerste belangrijke factor. Het behelst de 

verschillende activiteiten die Buurtsport te 

bieden had, die een meerwaarde creëren voor 

de verschillende partners in de verschillende 

sectoren. Dit leidde uiteindelijk tot meer 

partners in het netwerk. Zo is de fietsschool 

voornamelijk interessant voor dienstencentra 

die inzetten op het ‘empoweren’ van sociaal 

kwetsbare groepen. Het stelt hen in staat de 

mobiliteit van deze groepen te verbeteren, 

wat een belangrijk element is om werk te 

vinden. De sportactiviteiten die Buurtsport 

organiseert samen met jeugd- of cultuur-

organisaties, betekenen een meerwaarde 

door een nuttige vrijetijdsbesteding te 

voorzien voor kwetsbare jongeren door hen 

een breed pallet aan (sportieve) ervaringen te 

bieden die hen kunnen ontwikkelen en tevens 

ook behoeden om overlast te creëren op 

straat.  De ‘trajectbegeleiding’ helpt 

verschillende gezondheids- en sociale 

organisaties bij het aanraden, ondersteunen 

en verbinden van hun doelgroep naar het 

sportaanbod van hun buurt, waar ze op een 
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positieve manier zelfvertrouwen kunnen 

creëren, plezier maken en hun sociaal netwerk 

uitbreiden. Deze activiteit helpt bovendien 

ook de sportorganisaties nieuwe clubleden 

aan te werven en hen de kennis en 

vaardigheden aan te reiken om met die 

doelgroep om te gaan.   

 

Een tweede belangrijke 

geïdentificeerde factor van de analyse was 

verenigbaarheid en complementariteit van 

de partners. Dit verwijst naar de samenstelling 

van de verschillende netwerkpartners en de 

harmonisatie tussen hen. Bevindingen 

suggereren dat sportclubs gerund door 

voornamelijk vrijwilligers enerzijds en publieke 

jeugd-, cultuur-, gezondheids- en sociale 

organisaties gerund door professionele 

betaalde werkkrachten anderzijds veel 

complementaire vaardigheden te delen 

hebben. Nochtans gaven de geïnterviewden 

aan dat deze twee types organisaties moeilijk 

verenigbaar waren voor de komst van 

Buurtsport. Dit voornamelijk omdat vele 

sportclubs geen affiniteit hadden met de 

kwetsbare doelgroep. Buurtsport slaagde erin 

deze twee types organisaties te verbinden 

door informatie door te sluizen van de 

publieke organisaties naar sportorganisaties 

over hoe om te gaan met deze kwetsbare 

doelgroep (bijvoorbeeld informatie over welke 

drempels ze ervaren, welke sportnoden ze 

hebben, hoe ze best te bereiken, enz.). “De 

meerwaarde is de feedback die ze (Buurtsport) 

geven over hoe we moeten omgaan met 

kansarme kinderen, de spiegel die we krijgen, 

de problemen die we samen kunnen 

bespreken, de ervaring die zij daarin hebben.” 

(Wijk D, SP1) 

Anderzijds kon Buurtsport sportspecifieke 

kennis en vaardigheden van de sportclubs 

overbrengen naar de publieke organisaties, 

zodat zij deze sportactiviteiten niet zelf 

moeten organiseren: "Zij kennen wel een hele 

waaier aan sporten, die wij vanuit onze 

achtergrond niet zouden kunnen aanbieden. 

Die zijn daarin gespecialiseerd, dus die kennen 

heel veel, gaande van spelletjes tot expliciet 

kindersporten en dat spreekt in buurt ook wel 

heel erg aan." (Wijk A, CU1) 

 

Een derde belangrijke factor was de 

duur van de samenwerking. Dit element was  

ook een succesfactor om de capaciteit te 

vergroten op medewerkersniveau. 

Verschillende partners gaven aan dat hun 

interesse en geloof in de meerwaarde in 

Buurtsport groeide naar gelang de duurtijd 

vorderde. Dit verbeterde de legitimiteit van 

Buurtsport en zette andere organisaties aan 

om ook met Buurtsport samen te werken: 

"Wat zeker en vast in het proces heeft 

gespeeld, is dat mensen beter beginnen te 

beseffen dat de methodiek van Buurtsport op 

termijn succes oplevert. Het duurt langer, het 

is een andere manier van aanpak, een heel 

andere benadering van doelgroepen ook. 

Dikwijls gaat het dan over betaling. Wij 

zeggen heel consequent, als je niet hebt 

betaald voor de aanvang van de sportweek, 

dan kan je niet deelnemen. Bij Buurtsport doet 

men dat compleet anders, dan zegt men dat 

men dat gaat voorschieten en gaat men een 

afbetalingsplan opstellen. Maar er is, denk ik, 

in de loop van de tijd veel begrip ontstaan voor 

elkaars methodiek en structuren." (Stad, SP2) 

Het spreekt voor zich dat tijd enkel een 

succesfactor is als de ervaringen van de 

samenwerking positief waren.  

CONCLUSIE 

Deze studie beoogde de succesfactoren te 

identificeren bij samenwerkingsverbanden in 

een sportcontext en te verduidelijken op 

welke manier deze factoren capaciteit creëren 

op niveau van medewerkers, organisatie en 

netwerk.   

De resultaten van deze studie suggereren 

enkele concrete acties voor organisaties die 
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meer uit de samenwerking met hun partners 

willen halen:  (a) Om meer kennis te delen 

tussen de medewerkers in de samenwerking, 

moeten organisaties het proces evalueren van 

hun gemeenschappelijke activiteiten en 

vertrouwen in elkaar hebben. Dit vertrouwen 

kan gestimuleerd worden door een open 

houding ten opzichte van partners te hebben, 

te waken over de duidelijkheid van taken en 

afspraken in de samenwerking, te zoeken naar 

de manieren waarop de eigen organisatie een 

meerwaarde kan zijn voor de partners en in te 

zien dat er niet onmiddellijk resultaten mogen 

verwacht worden, maar dat het creëren van 

vertrouwen en delen van kennis tijd vergt.  

(b) Om meer middelen en steun te verkrijgen 

is het van belang om wederzijdse 

afhankelijkheid te creëren met de partners en 

steun te verkrijgen bij de beleidsmakers. Deze 

beleidsmakers kunnen positief beïnvloed 

worden door getuigenissen van partners die 

openlijk de meerwaarde aangeven van de 

samenwerking en door meetbare resultaten 

die objectief de waarde van de eigen 

organisatie aantonen.  

(c)  Om het netwerk te versterken en uit te 

breiden moet de organisatie zorgen dat ze 

beschikt over unieke expertises die 

verenigbaar en complementair zijn met de 

expertises van andere organisaties,  

diversifieert in het eigen aanbod zodat ze 

verschillende aanknopingspunten heeft met 

andere organisaties en andere organisaties 

overtuigt van de meerwaarde van de 

samenwerking over de tijd heen.   

Specifiek voor samenwerken in een 

sportcontext is het van cruciaal belang om een 

organisatie te hebben die de culturele 

verschillen kan overbruggen tussen 

sportorganisaties en sociale, gezondheids-, 

culturele en jeugdorganisaties. In deze case is 

dit de hoofdreden waarom Buurtsport het 

mogelijk maakt voor de sportsector om de 

participatie van de moeilijke te bereiken 

kwetsbare groepen in sport te doen toenemen 

(zie [15] voor meer specifieke percentages). 

Dit is ook de reden waarom het meer 

waarschijnlijk is voor sociale, gezondheids-, 

culturele en jeugdorganisaties om door middel 

van sport het mentaal, fysiek en sociaal 

welzijn van kwetsbare individuen te verhogen. 
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Tabel I:  

Overzicht van de geïnterviewde organisaties 

 Wijk A  Wijk B Wijk C Wijk D  Wijk E Wijk F Stad  Totaal 

Buurtsport (BU) 2 2 2 2 / / 3 11 

Sport organisatie (SP) 1 1 3 2 1 / 3 11 

Sociale organisatie (SO) 2 3 3 1 2 4 4 19 

Cultuurorganisatie (CU) 2 / / 1 / / 1 4 

Gezondheidsorganisatie  

(GE) 

1 1 / / / / / 2 

Jeugdorganisatie (JE) 1 3 / / 1 / / 5 

Total 9 10 8 6 4 4 11 52 
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Tabel II: 
Belangrijke elementen van intersectorale samenwerkingsverbanden die capaciteit creëren op 
medewerkers-, organsiatie- en netwerkniveau 

Niveau Succesfactoren van  cross-
sectorale 
samenwerkingsverbanden 

Uitleg hoe elke factor bijdraagt tot het creëren van 
capaciteit op elk niveau 

Medewerkers Procesevaluatie Evaluatie van projecten tijdens en op het einde van 
het project laten toe om te zien waar verbeteringen 
kunnen gemaakt worden 

 Vertrouwen Vertrouwen in intenties en competenties van de 
partner is een absolute voorwaarde om kennis en 
vaardigheden te kunnen delen 

 Duur van samenwerking Vertrouwen heeft tijd nodig om te groeien tussen de 
verschillende partners.  

 Persoonlijk contact Persoonlijke klik tussen de mensen van de 
verschillende organisaties. Een open attitude en 
tijwijding tot de partner kan het persoonlijk contact 
en vertrouwen verbeteren 

 Coördinatie Duidelijkheid over de wederzijdse verwachtingen en 
de taakverdeling tussen de partners verbetert het 
vertrouwen 

 Externe focus Op een flexibele manier inspelen op activiteiten van 
andere partners om zo eigen doelstellingen te 
bereiken vermenigvuldigt het vertrouwen en delen 
van kennis   

   
Organisatie  Wederzijdse 

afhankelijkheid 
Hoe hoger de wederzijdse afhankelijk tussen 
partners hoe meer wil er is om middelen te delen.  

 Steun van het beleid De mate waarin het beleid de organisatie steunt en 
financiële middelen toebedeelt   

 Steun van de partners Partners die aangeven dat de samenwerking een 
meerwaarde betekent voor hun organisaties heeft 
een gunstige invloed op de beleidsmakers en creëert 
legitimiteit voor de organisatie 

 Meetbare succescriteria Objectieve en meetbare resultaten hebben een 
positieve invloed op de beleidsmakers door het 
creëren van legitimiteit 

   
Netwerk Partner complementariteit 

en verenigbaarheid 
De samenstelling van partners met verschillende  
expertises versterkt de samenwerking doordat ze 
over complementaire vaardigheden beschikken 

 Diversiteit van activiteiten Verschillende activiteiten creëren een meerwaarde 
voor een grote variëteit aan partners en breiden het 
netwerk uit.  

 Duur van samenwerking Een langere duur van de samenwerking geeft tijd om 
resultaten te behalen en nieuwe partners te 
overtuigen van de meerwaarde om een 
samenwerking aan te gaan 

  


