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Stap 2:  Het Fit in je Hoofd Carrousel-netwerk 

Fiche 5b  
Zonder partners lukt het niet 

 

Vorm een breedspectrum ‘Fit in je Hoofd Carrousel’-team. Waarom? Hoe?  

 Het team heeft het meeste kans op slagen als het uit een breed gamma van  

partners is samengesteld, die elk vanuit een andere discipline of met andere ervaringen  

naar dezelfde problematiek kijken.  

 Als iedereen die een rol kan spelen bij mentaal welbevinden ook bij het project betrokken is, 

is de kans klein dat er energie verloren gaat aan overlappende acties in de gemeente of wijk.  

 Het team moet wel werkbaar blijven en mag dus ook niet te groot zijn. Niet alle  

betrokken partners hoeven zich te engageren in deze stuurgroep. Ideaal is een werkgroep 

van 4 à 10 personen.  

 Geef daarom best van bij het begin de garantie dat meer uitvoerende partners of  

partners die slechts zijdelings met mentaal welbevinden betrokken zijn, ook hun inbreng 

kunnen doen in het geheel (bijvoorbeeld via een bevraging).  

 Het team bepaalt samen de strategische en inhoudelijke keuzes van het project.  

 De trekker is de procesbegeleider en eindverantwoordelijke hiervan.  

  

Stel het ‘Fit in je Hoofd Carrousel’-team samen: wie valt er op? Wie valt eraf?  

  

 Maak een eerste selectie van belangrijke partners die een sleutelpositie innemen t.a.v. 

mentaal welbevinden  Motieven voor de selectie kunnen zijn:  

 Partners die werken met de doelgroepen die we willen bereiken.  

 Partners die werken rond het thema mentaal welbevinden. Denk hierbij aan 

bestaande netwerken zoals het locoregionaal overleg, artikel 107,… 

 Partners die zich richten tot relevante beleidsdomeinen (beleidsactoren).  

 Partners die tijd en middelen hebben voor dit project. 

 Partners die toegang kunnen hebben tot de pers/ media. 

 Partners die kennis hebben van de gekozen werkvormen/acties. 

 … 

 Partners spoor je via verschillende kanalen op:  

 Op basis van de lokale sociale kaart (via www.desocialekaart.be)  

 Via de olievlektechniek: elke partner brengt je op het spoor van andere  

 Maak de uiteindelijke selectie van partners voor het team: 

 Belangrijk is een verantwoorde keuze te maken. Dit veronderstelt dat men duidelijke 

argumenten heeft waarom bepaalde partners wel worden gevraagd en andere 

partners niet.  

 

Het ‘Fit in  je Hoofd Carrousel’-team in beweging houden door communicatie 

 

 Communicatie is een belangrijk onderdeel van het project. Duidelijke afspraken over 

functies, verantwoordelijkheden, taakverdeling en profilering zijn noodzakelijk.  
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 Het communicatieplan is tevens belangrijk voor het imago en de uitstraling van het netwerk 

en het project. De verschillende partners van het netwerk zijn allen vertegenwoordigers van 

de organisatie waar zij werken. Het moment van het naar buiten treden is tevens ook de 

profilering van het netwerk. Hier moeten goede afspraken worden gemaakt. Belangrijk is dat 

men het goede evenwicht behoudt tussen de profilering van het ‘Fit in je Hoofd Carrousel’-

netwerk en het eigen gelaat van de verschillende organisaties.  

 Bij samenwerking in een netwerk kunnen weerstanden sluimeren, conflicten ontstaan, 

prioriteiten verschillen, of communicatiefouten gebeuren. Door regelmatig tussentijds na te 

gaan of de samenwerking naar wens verloopt, kan de trekker zo nodig tijdig ingrijpen.  

 

Tips: hoe partners motiveren om mee te doen? 

  

 Zorg ervoor dat de partners ook inbreng hebben en dat niet alles al op voorhand vastligt.  

 Zorg ervoor dat het voor elke partner mogelijk is om het project te doen aansluiten bij de 

doelstellingen van zijn organisatie.   

 Maak duidelijk wat de voordelen zijn om aan het project mee te werken.  

 Zorg ervoor dat de partners die je aanspreekt voelen dat het belangrijk is om aandacht te 

geven aan het verbeteren van mentaal welbevinden en dat hun inbreng hiervoor belangrijk 

is. 

 Betrek de juiste sleutelfiguren in je ‘Fit in je Hoofd Carrousel’-team door hen persoonlijk aan 

te spreken of te schrijven. Verstuur niet zomaar een brief naar dé organisatie in het 

algemeen.  

 In je uitnodigingsbrief moet je duidelijk maken welke partners zijn aangeschreven en welke 

niet. Voeg een lijst van partners bij je uitnodiging.  

 Zorg ervoor dat alle partners over de nodige informatie beschikken.  

 Geef een duidelijke timing en fasering van het project, zonder reeds te veel in detail te gaan.  

 Baken duidelijk af welke investering er wordt gevraagd. Beklemtoon gerust het engagement 

dat men aangaat, maar beklem je partners niet.  

 Respecteer een ‘neen’, maar zorg er wel voor dat je de motivatie kent.  

 Laat door anderen zeggen hoe interessant de ‘Fit in je Hoofd Carrousel’ is !  

 Maak duidelijk dat de eigen organisatie van de partner ook zichtbaar zal zijn binnen het 

project.  

 Wees zelf enthousiast over het project. De manier waarop je over de ‘Fit in je Hoofd 

Carrousel’ praat, is minstens even belangrijk als de inhoud. 

 Neem en geef tijd. Partners moeten nadenken over het voorstel en er met anderen over 

praten. Geef ze tijd, maar laat niets koud worden.  

  

Mogelijke valkuilen… 

  

 Aanwezigen hebben dezelfde ervaring en visie waardoor ‘mentaal welbevinden’  eenzijdig 

benaderd wordt. 

 We hebben een te uitgebreid team samengesteld. Dit vertraagt.  

 Er is geen gelijkwaardigheid tussen de partners. Sommige partners voelen zich ‘meer’ dan 

andere partners (en willen alles beslissen). 
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 Er is geen evenwichtige verdeling van de inbreng die de partners doen. Sommige partners 

geven veel, anderen geven amper iets.  

 We hebben geen mogelijkheid gegeven aan de partners om een eigen inbreng te doen bij het 

opstellen van het lokaal plan. De partners kunnen alleen nog maar ‘ja’ knikken.  

 We hebben geen duidelijke taakverdeling afgesproken in het team.  

 We hebben nogal wat partners die geen enkele beslissing autonoom kunnen nemen of die 

telkens op hun beslissingen moeten terugkomen omdat ze door hun organisatie worden 

teruggefloten.  

 We hebben te veel ambitie. We willen te veel en we hebben te weinig draagvlak, tijd en 

middelen.  


