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Presentatie Hans Bosselaar De X factor van de dinges. 
Hans legde uit dat voor het oplossen van complexe problemen waar veel verschillende opvattingen 
over bestaan, marktwerking, bureaucratie en deskundigheid niet voldoen. Er is iets anders nodig: de 
dinges. De dinges heeft een heldere eigen visie maar is ook geïnteresseerd in die van een ander. Het 
is een ondernemer die gebruik maakt van zijn sociale netwerk. De dinges weet dat DE oplossing voor 
complexe problemen niet bestaat maar werkt in verbinding met anderen aan kleine stapjes in de 
juiste richting.  In de bijlage vind je de presentatie van Hans. Onderaan staan linkjes naar diverse van 
zijn publicaties.  
 
Dialoog in kleine groepjes 

De rijkdom van de gesprekken kunnen we niet weergeven. Hieronder wat aspecten die aan de orde 

zijn geweest.  

 

Waaraan herken je een effectieve 'dinges'?  

• Contacten kunnen onderhouden, zowel informeel als formeel 

• Mensen voelen zich gezien en gehoord door een dinges 

• Meeleven met wat nodig is; empathisch zijn richting anderen 

• Grote passie voor het onderwerp en concretisering ervan  

• Pragmatisme: wel visie houden maar ook met minder genoegen kunnen nemen zodat 

anderen niet afhaken. Bewustzijn dat je toch meer hebt dan de som der delen. 

• Het gebruik van taal waarin je mensen uitdaagt tot de volgende stap in plaats van te praten 

in belemmeringen en beren. 

• Je kijkt naar wat nodig is en niet alleen vanuit je 'eigen functie' of eigen expertise 

• Out of the box kunnen denken en acteren; nieuwe wegen bedenken die er nog niet zijn 

• Ondernemingsgeest 

• Energie  

 



Welke netwerkkwaliteiten bezit je?  

• Netwerken onderhouden, pragmatisch kunnen zijn  

• Breed kijken  

• Verbindingen maken - proces en inhoud, waarderen en positioneren van perspectieven 

• Belang van de ander zien en onderkennen 

• In staat zijn haakjes te vinden bij de ander 

• In je netwerk goede aanvulling zoeken op wat je zelf niet in huis hebt. 

Welke kwaliteiten wil je ontwikkelen?   

• Duidelijker zijn in doelen en verwachtingen als trekker   

• Beter luisteren  

• Tevreden zijn met soms een stap terug moeten zetten  

Wat wil je nog meer kwijt?  

• Stoppen met netwerken die niks opleveren  

• Mogen aan-  en afschuiven bij netwerken  

 

Save the date 

De volgende online oogstdialoog is op 15 december  van 14:30 tot 16:00m  

Ook starten we met intervisie over het faciliteren van lerende netwerken. Op 10 november tussen 

11:30 en 13:00 bij van Houten &  Co in Houten is er een eerste lunchbijeenkomst om kennis te 

maken en af te stemmen hoe we gaan werken. Dus wil je zelf (nog meer) een dinges worden? Geef je 

op voor de lunchbijeenkomst of voor de intervisie via deze link 

 

Verder lezen?  

Publicatie De ontdekking van de Dinges kampioen van het hedendaagse netwerken; Een 
bestuurskundige handreiking voor iedereen die in netwerken opereert (of dat zou moeten) van Hans 
Bosselaar, VU, 2018. 
https://www.researchgate.net/publication/327871720_De_ontdekking_van_de_Dinges_Kampioen_

van_het_hedendaagse_netwerken 

Hoofdstuk  Naar integrale zorg? Doe de dinges van Hans Bosselaar en Duco Bannink uit boek 
Integratie en innovatie in zorg en welzijn van Roelof Ettema en Lillian Beyer (red.), concept 
uitgeefgroep, 2021. 
https://www.researchgate.net/publication/361609298_Naar_integrale_zorg_Doe_de_Dinges 

Het Boek Het probleem samenwerken; duiden en verbinden: ironische uitwegen voor 

vastgelopen samenwerking van Duco Bannink en Hans Bosselaar(red.), Boom 

bestuurskunde, 2018. 
https://www.researchgate.net/publication/323604298_Het_probleem_samenwerken_Duiden_en_v

erbinden_ironische_uitwegen_uit_vastgelopen_samenwerking 
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