
We werken volgens onze eigen zebra-streepjescode
En blijven daarmee trouw aan waar we in geloven: Begin met het einde voor ogen. Zet de samenleving 

echt centraal. Doordenk het samenspel. Doe en ervaar het zelf. Waardeer wat er is. 

Zet vormkracht en maatwerk in. Weet waar je aan begint.

Doordenk het samenspel is één van de streepjes 
We halen het beste in elkaar naar boven. Ons samenspel is continu onderwerp van gesprek om te zorgen 

dat we doen wat we graag willen doen en ons verder brengt. Als persoon en als kudde. Niets is mooier 

dan alles wat er is aan kennis, kunde en drijfveren in te zetten voor een opdracht. 

En onszelf uit te dagen om in wisselende samenstellingen aan de slag te gaan en van rol te wisselen. Zo 

faciliteren we elkaar in onze eigen ontwikkeling, trainen we elkaar ‘on the job’. We doen het gewoon, 

slaan soms de plank mis en vinden met elkaar altijd een weg. 

Op www.7zebras.nl lees je meer over ons. 

De MAGIE van
samenwerken...

Alle werkelijke leven
is ontmoeting.
Ik word door jou. 
Martin Buber

Wederkerigheid is de sleutel – in contact geven en ontvangen – betekenisvol, 

onverwacht en persoonlijk. De echte wederkerigheid zit in het vertrouwen 

samen te kunnen winnen zonder het succes individueel te hoeven opeisen. 

Vertrouwen dat in de samenwerking alle partijen op een hoger plan komen. 

Het bewustzijn dat we altijd een ander nodig hebben om onszelf te zijn, helpt 

ons om de uitdaging van samenwerking steeds opnieuw aan te gaan. 
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De MAGIE van samenwerken...

RUST

We realiseren ons dat de ander er ook is 

om te helpen; we fi xen het samen. 

Vergt

Duidelijke afspraken over wat we over en weer 

van elkaar verwachten: wie, wat, wanneer? 

Betrouwbaar zijn over een langere periode; 

van elkaar op aan kunnen.

TOETSSTEENWe checken bij elkaar of we het begrepen hebben, niets over het hoofd zien.

Vergt
Elkaar actief opzoeken en bevragen.Tussentijds de klokken gelijk zetten: zijn we tevreden over inhoud en proces?

PRESTATIEMet elkaar verzetten we bergen, zijn we productief. Iedereen wil er volledig voor gaan, waardoor we samen in een fl ow zitten.

VergtGedeeld beeld over wat we moeten en willen leveren: dit is onze opdracht, dit wil ieder eruit halen. Balans in geven en nemen: gedeelde inspanningen. RUIMTEWe kunnen onszelf zijn, 

we zitten niet in een keurslijf; 

we voelen ons vrij in gezamenlijkheid. VergtRuimte geven en nemen 

voor andere manieren van zijn en doen.

DURF

We halen elkaar over de streep, 

we zien hoe de ander werkt en hoe het ook kan.

Vergt

Elkaar motiveren en stimuleren. 

Zelf initiatief nemen. 
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PLEZIER

Het is leuk om samen op pad te zijn 

en met elkaar dingen mee te maken.

Vergt

Elkaar leuk vinden. 

Samen een ervaring willen doorleven.

WAARDERING

Het is duidelijk dat ieders inbreng van waarde is

 en waarom we elkaar nodig hebben.VergtVertrouwen in de ander. 

Ja-én zeggen op de inbreng van de ander.

STEUN

We hebben het gevoel dat de anderen 

er onvoorwaardelijk zijn, altijd meekijken over 

onze schouder, achter ieders doen en laten staan, 

een uitlaatklep zijn.

Vergt

Alertheid: lukt het ons, mij, en de ander? 

Kunnen we iets van elkaar overnemen? 

Durven vragen en ontvangen.

KWALITEIT

We brengen elkaar verder, 

samen zetten we echt iets neer. 

Vergt

Er voor 100% voor willen gaan.

Een gedeeld beeld over wat kwaliteit inhoudt. 

CONTACT 

We staan continu met elkaar in verbinding. 

Luisteren naar onszelf en naar elkaar. VergtAlles in de CC. 

Vragen stellen: is het OK, kan ik iets doen, 

wil je even meedenken?
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