
Wanneer vertrouwen in 
elkaar hoog is wordt 
communiceren makkelijk , 
het wordt klaar en 
duidelijk + effectief.
S. Covey



Vraag: Willen 
jullie 'Echt' 
luisteren?

“Ik luister nu toch !"

Ik bedoel: Luisteren met de 
bedoeling om te begrijpen, niet 
met de bedoeling om te 
antwoorden



We hebben hier een
ideale

uitgangssituatie! Uitzonderlijk zelfs ... Kunnen 
en willen jullie hierop 

anticiperen? Willen jullie 
gebruik maken van de kansen

die er liggen?



Onze ambitie en 
waarden: Veiligheid, 
rust, toekomst gerichte 
infrastructuur, 
samenwerken.
Wat zijn jullie ambitie en waarden ?



Wat zijn jullie waarden 
en basisprincipes? Jij als individu -jullie als partij - 

jullie als gemeenteraad?

Staan jullie hierbij stil en zetten 
jullie dit door in jullie handelen?



Hebben jullie als gemeente 
een missie, een visie en 

kernwaarden? En hoe krijgen 
die vorm in de gesprekken die

we met elkaar voeren? Of blijven jullie vastzitten in 
het oude denken van 

verschillende partijen en ieder 
apart voor eigen gewin?



Mensen geraken in de 
huidige tijd steeds 

meer in de war. Landelijk maar ook regionaal.



Reden? Mijn 
verwardheid ! Persoonlijke belangen + 

onzichtbare belangen en 
bondjes ... een ondermijning 

van samenwerking en 
toekomstgericht denken en

werken.



Advies en ook 
vraag: Begin klein !

Laten we eens eindelijk samenwerken richting 
toekomst waarbij generaties Y, Z en Alpha tevreden zijn 
over ons.



Wij doen mee Laat maar weten wanneer 
jullie er klaar voor zijn.
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