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BEREN	  OP	  DE	  WEG	  



Als	  we	  dat	  doen,	  ziHen	  we	  er	  
tot	  Sint	  JuHemis	  aan	  vast.	  	  

Straks	  woont	  de	  iniOaOefnemer	  
daar	  niet	  meer.	  

We	  hebben	  geen	  garanOes	  	  
voor	  de	  langere	  termijn.	  

De	  start	  is	  mooi,	  maar	  voor	  het	  
beheer	  is	  niks	  geregeld.	  

Straks	  is	  de	  energie	  
weggezakt	  en	  gebeurt	  er	  

niks	  meer.	  

Ik	  heb	  vertrouwen	  in	  deze	  mensen,	  
maar	  niet	  in	  hun	  opvolgers.	  

Straks	  zit	  er	  weer	  een	  ander	  college/
raad	  die	  het	  niet	  ziet	  ziHen.	  

BEREN	  OP	  DE	  WEG	  



Mensen	  denken	  alleen	  maar	  	  
vanuit	  hun	  eigen	  belang.	  

De	  voor-‐	  en	  tegenstanders	  
worden	  het	  nooit	  eens.	  

Niet	  iedereen	  is	  erbij	  betrokken.	  

Draagvlak	  kun	  je	  niet	  meten.	  

Straks	  rent	  er	  alsnog	  iemand	  naar	  
de	  raad	  om	  z’n	  zin	  te	  krijgen.	  

De	  ene	  mening	  weegt	  
zwaarder	  dan	  de	  andere	  

mening.	  

Deze	  groep	  is	  niet	  representaOef.	  

BEREN	  OP	  DE	  WEG	  



Wat	  als	  het	  misgaat?!	  

BEREN	  OP	  DE	  WEG	  

We	  kunnen	  de	  risico’s	  	  
niet	  goed	  inschaHen.	  

Er	  is	  onvoldoende	  poliOeke	  moed	  
om	  het	  anders	  te	  doen.	  

Voor	  je	  het	  weet	  worden	  we	  
aansprakelijk	  gesteld.	  

De	  gemeente	  blij\	  verantwoordelijk	  	  
als	  er	  iets	  misgaat.	  

Veiligheid	  gaat	  boven	  alles.	  

Barbertje	  moet	  hangen:	  	  
het	  is	  alOjd	  iemands	  schuld.	  



Dat	  schept	  een	  precedent!	  	  

SituaOes	  zijn	  nooit	  gelijk.	  

Gelijke	  monniken,	  	  
gelijke	  kappen.	  

De	  ene	  ambtenaar	  	  
is	  de	  andere	  niet.	  

Daar	  beginnen	  we	  niet	  aan.	  

Hier	  kan	  dat	  wel,	  	  
maar	  daar	  niet.	  	  

Dat	  is	  niet	  uit	  te	  leggen.	  	  
Dat	  lijkt	  op	  willekeur.	  

BEREN	  OP	  DE	  WEG	  



Dat	  dur\	  de	  wethouder	  niet	  aan.	  

Dit	  is	  zo	  nieuw,	  hier	  is	  nog	  geen	  regel	  voor.	  

We	  weten	  niet	  	  
wat	  de	  risico’s	  zijn.	  

We	  kunnen	  niet	  zomaar	  in	  
het	  diepe	  springen.	  

We	  weten	  niet	  hoe	  het	  zich	  
gaat	  ontwikkelen.	  

We	  wachten	  af	  tot	  men	  ergens	  
anders	  het	  wiel	  uitgevonden	  hee\.	  

We	  hoeven	  niet	  voorop	  te	  lopen.	  

BEREN	  OP	  DE	  WEG	  



Het	  gaat	  hier	  om	  complexe	  zaken.	  

Kwaliteit	  staat	  voorop!	  

Dat	  kun	  je	  niet	  aan	  leken	  overlaten.	  

Daar	  moet	  je	  een	  opleiding	  
voor	  hebben.	  Straks	  denken	  ze	  dat	  ze	  alles	  kunnen.	  

Waar	  hebben	  wij	  dan	  
voor	  geleerd?	  

Leken	  kunnen	  nooit	  de	  kwaliteit	  
bieden	  van	  een	  expert.	  

BEREN	  OP	  DE	  WEG	  



Het	  zijn	  zzp-‐ers	  die	  eraan	  
proberen	  te	  verdienen.	  

Daar	  is	  geen	  geld	  voor.	  

Als	  we	  hier	  enthousiast	  op	  reageren,	  
verwachten	  ze	  ook	  dat	  we	  het	  betalen.	  

Dat	  geld	  is	  al	  geoormerkt.	  

Dit	  past	  niet	  binnen	  de	  
budgetcriteria.	  

Dat	  dekt	  niet	  de	  kosten	  
van	  onderhoud.	  

Dat	  hoe\	  geen	  geld	  te	  kosten.	  

BEREN	  OP	  DE	  WEG	  





Waar	  een	  wil	  is,	  
is	  een	  weg	  



Dialoog	  
•  Gesprek	  ipv	  schri\elijk	  
•  Op	  locaOe	  
•  Aannames	  checken	  
•  Voel	  de	  gedrevenheid	   Integraliteit	  

•  Over	  afdelingen	  heen	  
•  Gezamenlijke	  ambiOe	  
•  Elkaars	  beren	  verjagen	  

DIT	  is	  waar	  het	  om	  draait:	  

Transparan6e	  
•  Wees	  duidelijk	  
•  Wees	  eerlijk	  
•  Wees	  open	  




