
Door de leefwereld centraal te stellen en daarin talenten en passie aan te boren bij bewoners en ondernemers, bereiken 
we met plezier duurzame resultaten. Door kennis en kunde, maar vooral talenten en passie van burgers, ondernemers en de 
overheid te bundelen, ontstaat een onuitputtelijke bron van energie voor nieuwe initiatieven, co-creatie en samenwerking. 
Het vraagt lef van ons om onze systeemwereld te veranderen en hierop aan te sluiten. Wij, Gemeente Geuzen, willen werken 
vanuit deze bron, de functionaris voorbij. Sluit je aan op onze stroom.

1.  VERTROUWEN BIEDEN DOOR ZICHTBAARHEID EN EIGENAARSCHAP
 Waarmaken, niet wegduiken.
 Wij willen vertrouwen krijgen door zichtbaar verantwoordelijkheid te nemen. Wij verschuilen ons niet achter 
 procedures en heilige huisjes. Vanuit persoonlijke kracht en wederkerigheid werken we aan commitment en kunnen 
 we afspraken waarmaken.
 Vasthouden & bewust weer loslaten.
 We luisteren, verbinden, bewegen mee maar laten ook bewust los om ruimte te geven aan de natuurlijke levenscyclus 
 van projecten; sommige initiatieven worden volwassen, andere sterven in de schoot en vormen de voedingsbodem
 voor nieuwe initiatieven.
 Maatwerk maakt menselijk.
 Wij geloven dat oplossingen gebaseerd op algemeen belang en het gelijkheidsbeginsel niet per definitie de beste 

oplossingen zijn. Wij zijn voorstander van maatwerk naar draagkracht, gebaseerd op een weloverwogen keuze.

2.  VERHALEN OVERTUIGEN, FEITEN GETUIGEN
 Leefwereld boven systeemwereld.
 Wij stellen de leefwereld centraal en passen de systeemwereld daarop aan. Dat doen we door gezamenlijk te leren 

organiseren en te profiteren van de ‘wisdom of the crowd’. Natuurlijk zijn er regels en is er een juiste organisatorische 
verankering nodig. 

 Innoveren versus imponeren.
 Wij geloven in de co-creatieve kracht van de groep, onze Community of Practice. Door ons op verschillende niveaus 
 met elkaar te verbinden en zo fouten en successen te delen, creëren we een schat aan verhalen om inspiratie, ideeën 
 en energie uit te halen.
 Verhalen brengen feiten tot leven.
 Wij willen aantonen dat sociale innovatie binnen de overheid mogelijk is. Op de effecten van ons handelen bouwen we 

verhalen die perspectief en inspiratie bieden. Verhalen houden resultaten levend, cijfers sterven een vroegtijdige dood.

3.  LUISTEREN IS DE BASIS
 Echt luisteren voordat je handelt.
 Wij nemen de tijd om alle betrokkenen bij een initiatief in kaart te brengen. We verdiepen ons in hun behoeften, 
 ervaringen, meningen en hun onderlinge relaties voordat we met oplossingen en een eigen(zinnige) aanpak komen.
 Talentenjacht boven eigen macht.
 Wij benutten alle kennis, talenten, energie en toegevoegde waarden die we binnen het collectief van overheid, 
 bewoners en ondernemers kunnen vinden om het beste resultaat te bereiken. Harmonisatie en co-creatie kunnen 

frustraties voorkomen.
 Improvisatie-lef in plaats van vaste rolopvatting.
 Wij nodigen uit, initiëren, stimuleren en faciliteren. Nieuwe initiatieven hebben koplopers, kantelaars en verbinders nodig,
 wij nemen de vrijheid om van rol te wisselen al naar gelang de situatie dat van ons vraagt.

4.  UIT JE COMFORTZONE
 Met een open geest!
 Wij zijn bereid om gevestigde ideeën, regels en routines los te laten. We stellen ons oordeel uit en luisteren naar wat
 onze omgeving echt nodig heeft.
 Met een open hart!
 Wij vertrouwen op onze innerlijke kracht en intuïtie om met onzekerheden om te gaan. We staan open voor nieuwe 

inzichten en durven groots te denken.
 Met een open wil!
 Wij bewegen organisch met onze omgeving mee en leren door te experimenteren en te ervaren. Wij zoeken 
 voortdurend de dialoog met onszelf, onze collega’s, onze organisaties en de gemeenschap om ons heen.

SAMEN AAN (DAAD)KRACHT WINNEN?
Gemeente Geuzen is een Community of Practice, waarin frontlijners vanuit diverse gemeentes – via een interstedelijke
samenwerking – elkaar inspireren en van elkaar leren, op alle niveaus en op een laagdrempelige & betaalbare wijze. 
We maken gebruik van elkaars kennis, ervaring en enthousiasme om een beweging in gang te zetten die nieuwe vormen 
van samenwerking tussen overheid, burgers en ondernemers tot stand brengt. 

Voel jij de uitdaging? Kom in beweging! Je kunt ons bereiken via:      Jan Visser: jvisser2@alkmaar.nl 
Wilma Viel: wkviel@almere.nl      Aafke Osse: aafke.osse@maakruimte.nl      Ciska Pouw: ciska.pouw@maakruimte.nl


