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Referentie 

Arianne Westerink 

Hoofd Academiebureau, Academie Mens en Organisatie, Christelijke Hogeschool Ede 

 

Enkele jaren geleden maakte de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) voor het eerst kennis 

met de methode van het ‘Dynamisch verbinden’. Vanuit de directie sijpelde de 

driehoeksbenadering langzaam door naar het Academie voor Mens en Organisatie, waar 

Arianne Westerink er voor het eerst kennis mee maakte.  

 

 

De CHE vat zich op als een onderwijs- en kenniscentrum voor leerlingen, docenten en 

medewerkers. Dynamisch Verbinden® geeft daarbij aan de kennis de kans om te stromen. 

 

‘Deze methode heeft ons nieuwe manieren van communiceren gebracht die veel meer 

gericht zijn op teamwerk. Meer helderheid in communicatie geeft betere samenwerking 

en daarmee bovendien meer werkplezier’, aldus Arianne.  

 

Het onder de knie krijgen van het Dynamisch Verbinden® was best lastig. ‘Iedereen binnen 

onze organisatie is zo gewend om volgens de traditionele wegen met elkaar te 

communiceren en te werken dat het aanleren van de nieuwe manieren wel tijd kostte’. 

 

Tijd die nu als goed besteed wordt ervaren. ‘Bij iedere uitdaging in de samenwerking kijk 

je eerst wie de initiator, wie de actor en wie de ondersteuner is. Pas daarna gaan we met 

elkaar aan het werk. Door coaching en het bespreken van casuïstiek begon de 

werkverdeling in rollen te leven. Verbinden met elkaar in het werk wordt steeds 

makkelijker.’ 

 

‘Het duiden en begrijpen van de verschillen tussen communiceren op het niveau van 

inhoud, proces of procedure heeft me enorm geholpen. Ook het begrijpen van de 

verschillen tussen de rollen werkt heel verhelderend. Ik vind het leuk om te kunnen zien 

in welke rol mensen zich (denken te) bevinden en op welke relatie ze dan volgens het 

relatieontwerp zouden moeten acteren’. 

 

Een voorbeeld van de werkvloer van Arianne maakt duidelijk hoe de methode voor haar 

werkt. 

 

‘Bij de afdeling roosterzaken liepen we tegen problemen aan. We werkten in een nieuw 

programma, met nieuwe mensen en het roosteren liep gewoon niet. Wat doe je dan?’  

 

‘Vroeger zou ik samen met de roosteraars aan tafel gaan zitten en had geprobeerd het 

probleem op te lossen. De 3hoeksbenadering heeft me geholpen bewust een andere 

samenstelling te kiezen. Nu ben ik als Initiator met de twee Actoren, de roosteraars binnen 

de academie, gaan zitten en heb er direct een Ondersteuner van de dienstenafdeling bij 

gevraagd. Juist omdat de mensen van de afdeling Roosterzaken enorm gewend zijn alles 

zelf op te lossen. Door er direct een ondersteuner bij te vragen, bood ik ze kans de 

verantwoordelijkheid en het werk te delen.  

 

Tijdens het gesprek ontstond al snel de ruimte om niet alleen te praten over wat moet en 

niet mag (procedure), maar ook over wat je eigenlijk zou willen; samenwerken (proces). 

De ondersteuner kwam met een aantal goede support ideeën en kon direct een groot deel 
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van de werkdruk wegnemen. Probleem opgelost en een groep mensen met veel meer lol 

in hun werk.’ 

 

Dynamisch Verbinden® zal de komende periode academie-breed worden uitgerold. Tot 

en met de docententeams aan toe. Voor Arianne en haar mensen van het Academiebureau 

is hier de Ondersteunersrol weggelegd.  

 

‘Het Academiebureau heeft natuurlijkerwijs de ondersteunende rol. Juist van daaruit 

kunnen wij de docenten en het management in positie brengen’.  

 

Op de vraag wat volgens Arianne de in het oog springende voordelen zijn van de het 

Dynamisch Verbinden, is ze heel helder: ‘Die heeft ons het besef bijgebracht dat zolang je 

op jezelf werkt, het niet gaat lukken. Als initiator, actor en ondersteuner behaal je het 

resultaat en werkplezier samen. Daarnaast levert het ons ook simpelweg veel tijdswinst 

op. Verbonden werken betekent sneller schakelen en dat betekent sneller werken.’ 

 

De belangrijkste conclusie gaat over de mensen van het Academiebureau zelf: ‘Zonder de 

resultaten te meten, weet ik zeker dat het werkplezier van onze mensen is gestegen.’ 

 


