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Onze grote zorg is dat juist de 
(speel) ruimte voor dit soort 
(ontwikkelings-) vragen alleen 
maar kleiner is geworden en 
bovendien lastiger te 
organiseren.  Want hoe handig 
en effectief video vergaderen 
ook is, het laat weinig ruimte 
voor echte verbinding en de 
meer filosofische vragen dan de 
actielijstjes afwerken. In mijn 
ogen is juist nu zo belangrijk om 
elkaar op te zoeken en te 
verbinden rondom dezelfde 
vraagstukken, juist omdat we 
met elkaar zo veel meer weten, 
sterker staan en het zo veel 

inspirerender is dan in je eentje 
‘broeden’. 

Wat is jouw zorg, vraag?  
En heb je een idee hoe je dit 
vraagstuk in een vruchtbaar idee 
kunt omzetten? Hoe krijg je je 
team, afdeling, organisatie mee? 
Wij bieden graag de ruimte om 

tijd te nemen voor de vragen die 
nu bij je leven en waar je 
eigenlijk niet aan toe komt. We 
gaan er mee aan de slag en 
maken de vertaalslag naar de 
praktijk. Want tuurlijk gaan we er 
niet alleen over praten maar het 
vooral ook doen, maar dan wel 
met elkaar!  

Samen met Dirk Kaan, in mijn 
ogen iemand die bij uitstek in 
staat is de juiste vragen te 
stellen en andere perspectieven 
te laten ontdekken, gaan we in 
gesprek. We ontdekken en 
zetten stappen. Waar toe en 

waarheen weten wij ook niet 
maar in ieder geval richting een 
duurzame toekomst bestendige 
organisatie. Een organisatie als 
een samenwerkingsverband 
waar iedereen mee doet en er 
toe doet!  

Gemeentebewegers is een netwerk van 
nieuwe leiders en voortrekkers die 
gemeenten ondersteunen in de 
beweging naar een duurzame 
toekomstbestendige organisatie.

Voor ambitieuze 
professionals en 

leidinggevenden die hun 
impact willen vergroten en 

duurzame vooruitgang 
willen boeken.

Je ontvangt dit bericht omdat jij 
iemand bent die vooruit wilt.  
Je hebt je niet voor niets aangemeld, 
of ooit bij een sessie van 
Gemeentebewegers of bij een 
belevingsdag geweest. Je bent op 
zoek, wat kan anders wat kan beter? 
En wat heb je hierin te doen, te 
betekenen? Je geeft niet op maar, wat 
is het lastig soms en wat loop je her 
en der tegen muren op. Je bent niet 
de enige!  
Maar waar zijn al die anderen denk je 
soms. Hoe doen die dat in deze tijd? 
Wij zijn benieuwd naar jouw vragen 
en wat er nodig is om te kunnen 
doorpakken. Juist nu in deze tijd 
wordt de urgentie alleen maar groter 
om het anders te doen. Je weet dat 
maar hoe dan en hoe geef je er vorm 
aan? En hoe krijg je anderen mee?   
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Niemand weet de weg. Wel kunnen 
we het gesprek aan gaan, van 
elkaar leren en je door het juiste 
voorbeeld gedrag laten leiden. 
Dirk en ik organiseren deze gesprekken als opmaat 
voor ‘t  koplopers netwerk, waarin we formele en 
informele leiders van de toekomst samenbrengen, 
over gemeentegrenzen heen, en met elkaar aan de 
slag gaan met de complexe opgaven die ons te doen 
staan. Waarom? Omdat dit juist nu zo nodig is en deze 
tijd vraagt om nieuwe oplossingen.  

Als je interesse gewekt is dan zien we graag een 
mailtje van je. Wij zorgen dat er een datum komt waar 
we elkaar gaan ontmoeten. Dit kan aan 
marieke@gemeentebewegers.nl. We vinden het fijn als 
je in dat mailtje ook kort ingaat op wat op dit moment 
je grootste zorg is en welke behoefte er bij je leeft om 
met elkaar te bespreken. 

Hartelijke groet, 

Marieke van der Meché   
0610449370 | marieke@gemeentebewegers.nl 

Dirk Kaan  
0655890633 | dirk@blueways.nl
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