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De wereld buiten de korf staat symbool voor de (institutionele)
context van overheden en maatschappelijke organisaties. Ook
wel systeemwereld genoemd.
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De korf staat symbool voor de leefwereld van burgers en met
daarbinnen verschillende initiatieven en activiteiten
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Elke raat is synoniem voor een initiatief of activiteit,
georganiseerd door een groep burgers. De bijen staan voor de
‘trekkers’ van de verschillende initiatieven.
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Een burgerinitiatief bestaat vaak uit meerdere (deel)projecten;
de cellen binnen een raat. Deze kunnen verschillen van aard en
inhoud (kleur). De bijen staan voor de projecttrekkers.
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Elk project vraagt om uiteenlopende activiteiten en
vaardigheden. De kleuren binnen een cel. De bijen staan voor
het projectteam.
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Creëer een vruchtbare setting
Nodig uit. Ken de initiatieven en leg verbanden om
kennis en inzichten te delen. Wees toegankelijk en
aanspreekbaar. Bied experimenteerruimte én wees
duidelijk over de kaders en verwachtingen.

Niets doen vs (actief) níet doen
Er is een verschil tussen je handen er vanaf trekken,
of af en toe bewust op je handen gaan zitten.
Probeer mee te bewegen met de dynamiek en
energie van een initiatief. Dit vraagt soms om
loslaten, en soms om (extra) betrokkenheid.
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Zoek naar overeenkomsten
Ga op zoek naar wat partijen inhoudelijk
voor elkaar kunnen betekenen. Identificeer
gezamenlijke belangen en visies. Ga aan de slag met
die activiteiten waar alle partijen achter kunnen
staan.
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Benoem gevolgen en gevoel
Wees je bewust dat de dingen die je doet, bedoelde
en onbedoelde gevolgen kunnen hebben. Gevolgen
niet alleen voor jezelf, maar ook voor (je relatie
met) anderen. Maak dit expliciet en bespreekbaar.
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Ga uit van je eigen kracht
Bewaak je eigenheid en staar je niet blind op (de
tekortkomingen van) andere partijen. Voorkom een
te grote afhankelijkheid van bestaande instellingen /
instituties. Dit maakt je autonomer en onderscheidend.

Een vruchtbaar initiatief
Lessen en ervaringen van SintJan Kloosterburen

Creëer dwarsverbanden
Houd een initiatief niet ‘bij jezelf’ maar ga op zoek naar
de raakvlakken met anderen. Ook als ze niet meteen
evident zijn. Verbinding voorkomt isolement en maakt
een initiatief zichtbaarder en robuuster. Daarnaast geeft
het toegang tot ‘nieuw kapitaal’.
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Zorg voor zichtbaarheid
Laat zien wat er gebeurt. Naar direct betrokkenen
én naar buiten toe. Niets zo stimulerend als succes.
Maar ook tegenslagen kunnen het begrip en de
verbondenheid van andere partijen juist vergroten.
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Durf te veranderen
Pionieren is inherent aan een burgerinitatief.
(Een zekere mate van) onzekerheid en
onvoorspelbaarheid hoort erbij. Dat vraagt om
flexibiliteit, creativiteit en de bereidheid te leren.

(Her)waardering van ‘Nieuw kapitaal’
Ideeën, enthousiasme, energie, contacten,
vrijwillige inzet, betrokkenheid, creativiteit etc. zijn
cruciale bestanddelen. Degene die dit, in de juiste
mix, weet te mobiliseren heeft goud in handen.
Koester deze sleutelfiguren.
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Denk groot. Doe klein.
Een overkoepelend en samenhangend idee / ideaal
is belangrijk. Echter, dit moet wel worden vertaald
naar praktische en concrete handelingen en
resultaten. Pas dan gaat het echt leven.
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Van medestanders naar mede-eigenaars
Draagvlak is niet genoeg. Het gaat om draagkracht.
Je hebt partijen nodig die zich écht verbinden aan
een initiatief. Dit vraagt echter ook om ruimte voor
eigen inbreng en interpretatie en flexibiliteit in de
afbakening en ontwikkeling van het initiatief.

