
De volgende stap
naar een werkende

samenwerking
 
 

Inspireren, verbinden en versterken



De volle potentie van stakeholders te
benutten om gezamenlijke doelstellingen te
bereiken.
Vergaande ambities om te zetten in
concrete acties die zichtbare resultaten
opleveren.
Met elkaar de meest kansrijke
samenwerkingsvorm te vinden.
De positionering van de betrokkenen en het
samenwerkingsverband te versterken.
Professionals te laten groeien in hun rol.

Samenwerking op regionaal niveau is dé manier
om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.
Of het nu gaat om thema's als innovatie,
economische ontwikkeling, arbeidsmarkt,
duurzaamheid, veiligheid of zorg. 

Maar samenwerken gaat niet vanzelf. Het
samenspel tussen mensen en organisaties is
ontzettend ingewikkeld. Organisaties werken
samen op basis van gelijkwaardigheid en
niemand heeft ‘doorzettingsmacht’. 

Hoe maak je de samenwerking effectief
zonder dat je dat doet vanuit
bevoegdheden? 

Dat vraagt om zeer nauwe afstemming en
verbinding tussen de samenwerkingspartners.
Het realiseren van een succesvolle
samenwerking kost tijd, energie en
uithoudingsvermogen. En dat is kostbaar. 

Het goede nieuws is: hoe ingewikkeld het ook is,
je kunt het leuker, makkelijker en effectiever
maken!

De Succesvolle Samenwerking helpt
organisaties om:

Maximaal rendement uit de
samenwerking te halen.
Economische én maatschappelijke
impact te maken.
Plezier en ontspanning in de
samenwerking met stakeholders te
ervaren. 
Professionals te helpen ontwikkelen
in hun rol en positie. 

De Succesvolle Samenwerking maakt het
mogelijk om vanuit regie en verbinding een
werkende samenwerking met stakeholders 
te realiseren en
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SHARON SMIT
 
Vanuit haar passie voor samenwerking,
talentontwikkeling en inclusie heeft Sharon Smit
de afgelopen jaren meerdere succesvolle
samenwerkingen tussen ondernemers-,
onderwijs- en overheidsorganisaties opgezet 
en vele samenwerkingsprofessionals begeleid.

In de praktijk merkt ze dat één van de grootste
uitdagingen van regionale samenwerkings-
verbanden is dat ze vastlopen in de complexiteit
door de veelheid en diversiteit van betrokken
partijen en initiatieven. Daardoor worden niet 
de best mogelijke resultaten behaald. 

De aanpak van Sharon is erop gericht om in zo
min mogelijke tijd, het maximale uit de samen-
werking met stakeholders te halen. Hierdoor
kunnen professionals vanuit regie en verbinding
zichtbare resultaten behalen en ambities
realiseren. Voor het samenwerkingsverband, 
de samenleving en zichzelf.

Sharon is gecertificeerd Master in Science op 
het gebied van Management en Organisatie,
Verandermanager, Interorganisationele
samenwerking, Teamcoach en Hollandse
Vernieuwer. Ze is bestuurslid van Rotary 
Alkmaar en voorzitter van Woman Link.

Anderen over Sharon

'Sharon heeft een sterke connectie met 
de mensen om zich heen. Met een team maakt 
ze van 1 en 1 drie. Een harde werker die ook
anderen motiveert het beste uit zichzelf te halen.’ 
Pieter Kos, wethouder gemeente Den Helder

‘Als directeur RPAnhn werkte Sharon vanuit respect 
voor de afzonderlijke partners en herkende hun
belangen. Ze was inhoudelijk sterk en toonde 
daarnaast ook daadkracht en doorzettingsvermogen.’ 
Anne Hoekstra, voorzitter CvB Regius College 

‘Haar geduld en vastberadenheid, gevoel voor
verhoudingen en prettige persoonlijkheid maken 
Sharon tot de ideale partner om een samenwerking 
op te laten zetten, te verbeteren of te laten groeien.’
Jeroen Veerman, voorzitter VNO-NCW NWH 

‘Sharon is goed in het analyseren van complexe
vraagstukken en weet abstracte convenanten om te
zetten in heldere doelen en concrete activiteiten.’
Mustapha Laboui, bestuurder FNV

‘Met haar enthousiasme, ondernemerschap,
doorzettingsvermogen en scherpe inzichten in 
belangen en samenwerkingsstructuren heeft 
Sharon geweldige resultaten behaald.’
Brian Verweij, strategisch adviseur RPAnhn

'Sterk aan Sharon vind ik hoe zij alle partijen bij het
proces weet te betrekken door haar open, transparante
en neutrale attitude. En hoe zij vanuit die objectieve blik
concrete verbeteradviezen mee weet te geven.' 
Nadira Rambocus, coördinator arbeidsmarkt ZK-IJ
bij gemeente Haarlem

Jouw samenwerkingsvraagstuk
is mijn uitdaging!

 
Neem contact op en samen verkennen 

we de best passende aanpak.
 

06 511 77 230
sharon@succesvollesamenwerking.nl

www.succesvollesamenwerking.nl
 



De Succesvolle Samenwerking 
werkt o.a.voor

Arbeidsmarktregio's 
Regionale Werkbedrijven

Landelijk Team Leren en Werken
Regionale Mobiliteitsteams
WerkgeversServicepunten

Branche-organisaties

Inspireren, verbinden en versterken


