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Complexiteit in 

samenwerkingsrelaties  

– Onduidelijk machtscentrum  

– Wie is hier de baas? Allebei een beetje… 

– Interdependentie 

– We kunnen niet zonder, maar ook niet met elkaar… 

– Nieuwe werkelijkheid 

– In den beginne valt er niets te managen, behalve een 

betekenisvolle relatie en een kwetsbaar proces… 

– Heterogeniteit 

– De aantrekkingskracht van de ander zit in zijn ‘anders zijn’, 

maar dat is precies waarom we die ander niet echt begrijpen… 

– Context 

– Omgeving en context veranderen voortdurend en doen hun 

invloed gelden… 
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Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot 

deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit 

deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar 

gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra 

Gudde. 

Edwin Kaats 

ekt@tg.nl 

 

www.twynstragudde.nl 

http://www.twynstragudde.nl/

