
 
 

Een paar tips voor organisaties die graag willen samenwerken.  

Waar kun je aan denken? 
 

Door: Inez Boogaarts* 
 

 Wees realistisch. Internationaal samenwerken wordt altijd onderschat; het is 

buffelen, kost extra tijd, geld, energie en vraagt doorzettingsvermogen als het tegen 

zit. Een gezonde portie naïviteit helpt natuurlijk ook om in het diepe te springen en 

met elkaar het avontuur aan te gaan. En sommige culturele organisaties zijn er in 

geslaagd, ondanks of dankzij de pandemie, ook een heel specifiek internationaal 

publiek te bereiken met innovatieve livestreams of “on demand aanbod” 

 Het feit dat je allebei van een heel ander type organisatie bent, betekent niet dat je 

niet kan samenwerken. Je hoeft niet allebei een stadsschouwburg te zijn om samen 

iets bijzonders, nieuws of anders te creëren. Hierbij geldt: wees nieuwsgierig, 

pragmatisch, flexibel en denk eraan dat de inhoud jullie verbindt. 

 In de pandemie zijn we gewend geraakt aan veel digitaal te overleggen en ook te 

presenteren of zelfs produceren. Dat is ook in internationale samenwerking mogelijk. 

Toch moet je elkaar ook ruiken en zien. Door bij elkaar over de vloer te komen, leer 

je elkaar beter te begrijpen. Je wilt weten hoe de ander denkt, maakt en werkt. Dat is 

onder corona-omstandigheden wellicht lastiger, maar vraag bijvoorbeeld je partner 

je mee te nemen op een live video-tour door het gebouw en in ontmoetingen met 

medewerkers. En maak er een digitale spannende, interactieve kennismakingsronde 

van. En probeer zodra het kan, elkaar toch ook live te ontmoeten. Juist na zo’n lange 

naar binnen gekeerde pandemie-tijd is het goed en noodzakelijk om de ramen weer 

eens wijd open te gooien en je te laten inspireren door internationale partners. En 

blijf (corona)flexibel en werk een paar scenario’s uit. 

 Alle vooroordelen zijn waar – Bijvoorbeeld Nederlanders hebben een grote mond en 

Duitsers zijn stipt; Nederlanders denken dat ze alle talen spreken en Duitsers spreken 

Duits - maar laat je daar niet door van de wijs brengen. Ontdek die voordelen samen 

en gebruik ze, perfectioneer ze. Wees flexibel, probeer het nog eens en ‘fail again’. 

 Bezint eer ge begint. Als je er gedurende het proces achter komt dat je elkaar niet 

aardig  vindt (lees: er inhoudelijk, financieel, organisatorisch of qua corona-

omstandigheden niet goed uit komt), dan moet je durven te stoppen. Dat vergt moed 

maar is wel zo professioneel. 
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 Maak goede afspraken. Ieder samenwerkingsproject kent momenten waarop het 

spannend wordt. Bespreek goed samen het gehele proces. Wie doet wat, wie neemt 

waar verantwoordelijkheid voor en zijn de wederzijdse verwachtingen realistisch? En 

bespreek dat ook regelmatig met elkaar! 

 Internationaal werken is een vak apart. Past het in de strategie van je organisatie, 

wat ben je bereid er in te investeren aan tijd, energie, geld, communicatiemiddelen 

of menskracht in de komende drie tot vijf jaar? Zijn je collega’s ook zo enthousiast? 

Betrek ze er vanaf het begin actief bij! 

 Vraagstukken rondom duurzaamheid, diversiteit & inclusie en fair practice spelen, 

naast corona, ook in internationale samenwerking een steeds grotere rol. Er valt dan 

ook veel van elkaar te leren. Met de trein reizen, meerdere afspraken tijdens één 

bezoek organiseren en minder verspillen, is al een begin. Het actief opzoeken en 

betrekken van diverse lokale groepen van buiten je comfort zone is ook een 

belangrijke stap. En goede afspraken over een billijke vergoeding voor de makers 

maken, is aan beide zijden van de grens meer dan vanzelfsprekend.  

 

En tot slot: Je weet niet altijd wat het je gaat brengen, maar vaak levert samenwerken meer 

op dan je had durven hopen. 
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