
Foto

Foto

Voeg een foto toe in de vierkant bovenaan en

vul daaronder je naam en gemeente in.

Zoek de zoominstellingen in de

rechterbenedenhoek. Experimenteer met zowel

de trackpad-modus als de muismodus en

selecteer de optie die bij je past.

Gebruik 1-3 stickies (door van de werkbalk naar

rechts te slepen of te dubbelklikken), en

beantwoord deze vraag:

Wat zijn jouw favoriete muzieknummers?

Madelon Eelderink

Actieonderzoeker 7Senses

Facilitator Wij-Werken Week

BONUS! Klik op het sterpictogram in de

werkbalk aan de linkerkant. Zoek naar 3 iconen

die jouw persoonlijkheid en / of professionele

missie beschrijven en plaats ze hieronder.

Dit zijn wij! 

Foto

Actieonderzoeksontwerp

Huidige situatie Gewenste situatie

Doel

Hoofdvraag

Subvragen Wij-Werken Community

Methoden

Concepten

Jos Kusters

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

Gemeente Gulpen–Wittem

Foto

Harry Coumans

Gemeentesecretaris

Kerkrade

Foto

Guus van Balkom

Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur

Gemeente Echt–Susteren

Foto

Voeg een foto toe in de vierkant bovenaan en

vul daaronder je naam en gemeente in.

Zoek de zoominstellingen in de

rechterbenedenhoek. Experimenteer met zowel

de trackpad-modus als de muismodus en

selecteer de optie die bij je past.

Gebruik 1-3 stickies (door van de werkbalk naar

rechts te slepen of te dubbelklikken), en

beantwoord deze vraag:

Wat zijn jouw favoriete muzieknummers?

BONUS! Klik op het sterpictogram in de

werkbalk aan de linkerkant. Zoek naar 3 iconen

die jouw persoonlijkheid en / of professionele

missie beschrijven en plaats ze hieronder.

Voeg een foto toe in de vierkant bovenaan en

vul daaronder je naam en gemeente in.

Zoek de zoominstellingen in de

rechterbenedenhoek. Experimenteer met zowel

de trackpad-modus als de muismodus en

selecteer de optie die bij je past.

Gebruik 1-3 stickies (door van de werkbalk naar

rechts te slepen of te dubbelklikken), en

beantwoord deze vraag:

Wat zijn jouw favoriete muzieknummers?

BONUS! Klik op het sterpictogram in de

werkbalk aan de linkerkant. Zoek naar 3 iconen

die jouw persoonlijkheid en / of professionele

missie beschrijven en plaats ze hieronder.

Voeg een foto toe in de vierkant bovenaan en

vul daaronder je naam en gemeente in.

Zoek de zoominstellingen in de

rechterbenedenhoek. Experimenteer met zowel

de trackpad-modus als de muismodus en

selecteer de optie die bij je past.

Gebruik 1-3 stickies (door van de werkbalk naar

rechts te slepen of te dubbelklikken), en

beantwoord deze vraag:

Wat zijn jouw favoriete muzieknummers?

BONUS! Klik op het sterpictogram in de

werkbalk aan de linkerkant. Zoek naar 3 iconen

die jouw persoonlijkheid en / of professionele

missie beschrijven en plaats ze hieronder.

Voeg een foto toe in de vierkant bovenaan en

vul daaronder je naam en gemeente in.

Zoek de zoominstellingen in de

rechterbenedenhoek. Experimenteer met zowel

de trackpad-modus als de muismodus en

selecteer de optie die bij je past.

Gebruik 1-3 stickies (door van de werkbalk naar

rechts te slepen of te dubbelklikken), en

beantwoord deze vraag:

Wat zijn jouw favoriete muzieknummers?

John Seetsen

Hoofd POI

Kerkrade

BONUS! Klik op het sterpictogram in de

werkbalk aan de linkerkant. Zoek naar 3 iconen

die jouw persoonlijkheid en / of professionele

missie beschrijven en plaats ze hieronder.

Foto

Guido Reehuis

gemeentesecretaris/algemeen directeur

Valkenburg a/d Geul

Foto

Nicole

Ramaekers

Gemeente Beekdaelen

Gemeentesecretaris

Foto

Evert Jan van Hasselt

Actieonderzoeker 7Senses

Facilitator Wij-Werken Week

Foto

Voeg een foto toe in de vierkant bovenaan en

vul daaronder je naam en gemeente in.

Zoek de zoominstellingen in de

rechterbenedenhoek. Experimenteer met zowel

de trackpad-modus als de muismodus en

selecteer de optie die bij je past.

Gebruik 1-3 stickies (door van de werkbalk naar

rechts te slepen of te dubbelklikken), en

beantwoord deze vraag:

Wat zijn jouw favoriete muzieknummers?

BONUS! Klik op het sterpictogram in de

werkbalk aan de linkerkant. Zoek naar 3 iconen

die jouw persoonlijkheid en / of professionele

missie beschrijven en plaats ze hieronder.

Voeg een foto toe in de vierkant bovenaan en

vul daaronder je naam en gemeente in.

Zoek de zoominstellingen in de

rechterbenedenhoek. Experimenteer met zowel

de trackpad-modus als de muismodus en

selecteer de optie die bij je past.

Gebruik 1-3 stickies (door van de werkbalk naar

rechts te slepen of te dubbelklikken), en

beantwoord deze vraag:

Wat zijn jouw favoriete muzieknummers?

BONUS! Klik op het sterpictogram in de

werkbalk aan de linkerkant. Zoek naar 3 iconen

die jouw persoonlijkheid en / of professionele

missie beschrijven en plaats ze hieronder.

Voeg een foto toe in de vierkant bovenaan en

vul daaronder je naam en gemeente in.

Zoek de zoominstellingen in de

rechterbenedenhoek. Experimenteer met zowel

de trackpad-modus als de muismodus en

selecteer de optie die bij je past.

Gebruik 1-3 stickies (door van de werkbalk naar

rechts te slepen of te dubbelklikken), en

beantwoord deze vraag:

Wat zijn jouw favoriete muzieknummers?

BONUS! Klik op het sterpictogram in de

werkbalk aan de linkerkant. Zoek naar 3 iconen

die jouw persoonlijkheid en / of professionele

missie beschrijven en plaats ze hieronder.

Voeg een foto toe in de vierkant bovenaan en v

ul daaronder je naam en gemeente in.

Zoek de zoominstellingen in de

rechterbenedenhoek. Experimenteer met zowel

de trackpad-modus als de muismodus en

selecteer de optie die bij je past.

Gebruik 1-3 stickies (door van de werkbalk naar

rechts te slepen of te dubbelklikken), en

beantwoord deze vraag:

Wat zijn jouw favoriete muzieknummers?

Marion Gerritsen

Clustermanager P&O

Provincie Limburg

BONUS! Klik op het sterpictogram in de

werkbalk aan de linkerkant. Zoek naar 3 iconen

die jouw persoonlijkheid en / of professionele

missie beschrijven en plaats ze hieronder.

Bert Timmermans

gemeentesecretaris/algemeen directeur

gemeente Bergen (L)

Foto

Marcel Heckmans

Directeur Bedrijfsvoering / Adjunct secreta

ris

Gemeente Sittard–Geleen

Voeg een foto toe in de vierkant bovenaan en

vul daaronder je naam en gemeente in.

Zoek de zoominstellingen in de rechterbeneden

hoek. Experimenteer met zowel de trackpad–m

odus als de muismodus en selecteer de optie di

e bij je past.

Gebruik 1-3 stickies (door van de werkbalk naar

rechts te slepen of te dubbelklikken), en

beantwoord deze vraag:

Wat zijn jouw favoriete muzieknummers?

BONUS! Klik op het sterpictogram in de

werkbalk aan de linkerkant. Zoek naar 3 iconen

die jouw persoonlijkheid en / of professionele

missie beschrijven en plaats ze hieronder.

Voeg een foto toe in de vierkant bovenaan en

vul daaronder je naam en gemeente in.

Zoek de zoominstellingen in de

rechterbenedenhoek. Experimenteer met zowel

de trackpad-modus als de muismodus en

selecteer de optie die bij je past.

Gebruik 1-3 stickies (door van de werkbalk naar

rechts te slepen of te dubbelklikken), en

beantwoord deze vraag:

Wat zijn jouw favoriete muzieknummers?

BONUS! Klik op het sterpictogram in de

werkbalk aan de linkerkant. Zoek naar 3 iconen

die jouw persoonlijkheid en / of professionele

missie beschrijven en plaats ze hieronder.

Kiss the Sky

Jason Derulo

California

Dreaming

Sia

Excuse my

French

Caro Emerald

In deze crisissituatie

blijken processen

wendbaarder en

flexibeler te zijn

Er is angst dat die

wendbaarheid en

flexibiliteit na de crisis

verloren gaan

Corona crisis

De gemeentelijke organisatie

wordt weer opgestart waarbij

succesfactoren -zoals

wendbaarheid en flexibiliteit-

van de crisis behouden

blijven

Goede

doorstart

Het co-creëren van plannen

die bijdragen aan een

goede doorstart na de

crisis, waarbij de

succesfactoren van de

crisis behouden blijven

 Begint het

denkproces voor

de oplossing bij de

externe norm of bij

de vraag wat er

werkelijk nodig is?

Welk plan,

gecocreëerd door ons,

draagt bij aan een

goede doorstart na de

crisis?

1. Wat zijn de

succesfactoren van

de crisis?

3. Wat hebben

gemeenten

nodig bij een

goede

doorstart?

5. Wat kan de

succesfactoren

in de weg

zitten?

7. Wat kunnen

gemeenten zelf

doen en wat is

de rol van de

provincie bij de

doorstart?

6. Hoe kunnen

die

belemmeringen

getackeld

worden?

2. Wat is

volgens

gemeenten

de gewenste

doorstart?

4. Welke ideeën

zijn er om een

goede doorstart

voor elkaar te

krijgen?

Harry

Coumans

Interviews Focusgroepen

wendbaarheid
Succesfactor

van de crisis
Plan Flexibiliteit

John

Seetsen

Jos

Kusters

Bert

Timmermans

Marcel

Heckmans

Nicole

Ramaekers Guido

Reehuis

Guus van

Balkom

Marion

Gerritsen

Mama don't

J.J. Cale

No Stranger

Saga

Voetstuk

staan

Acda &

De Munnik

Jack Maka

(provincie)

Korte en

lange

termijn

Blijf weg bij

beperkingen

Neem

burgerperspectief

mee

"De

Gemeente"

Jos Simons

(provincie)

Jacqueline

Nijland

(veiligheidsregio

Noord-Midden)

Gert Jan

(veiligheidsregio

Zuid)

Gert-Jan Kusters

(veiligheidsregio

Zuid)

Helderheid

over de

verwachtingen;

Iedereen

weet waaom

doen we dit.

Why, How

en Wow

DT, Bestuur

(college /

Raad), OR

De waarom

vraag is erg

belangrijk.

Burger-persp

ectief

Bluesrock: bijv

Bernard Allison,

Eric Gales

Coldplay

Viva la Vida

Norah Jones

Don't know

why

U2

I still havent'

found what

what I'm lookin

for

andrea

boccelli
andre rieu celine DionBlack

Pearl Jam

Nessun

Dorma

Luciano

Pavarotti

Ain’t no mountain High

enough

Marvin Gaye en Tammi

Terrel

This is a textbox...

Never let me

Go

Florence and

the Machine

I am light

India Arie

A million

Dreams

Geertje Lavrijssen

Wij - Werken Team

Actieonderzoeker

Voeg een foto toe in de vierkant bovenaan en

vul daaronder je naam en gemeente in.

Zoek de zoominstellingen in de

rechterbenedenhoek. Experimenteer met zowel

de trackpad-modus als de muismodus en

selecteer de optie die bij je past.

Gebruik 1-3 stickies (door van de werkbalk naar

rechts te slepen of te dubbelklikken), en

beantwoord deze vraag:

Wat zijn jouw favoriete muzieknummers?

BONUS! Klik op het sterpictogram in de

werkbalk aan de linkerkant. Zoek naar 3 iconen

die jouw persoonlijkheid en / of professionele

missie beschrijven en plaats ze hieronder.

Zoutelande
Beds are

burning
Intouchables

Rob

Publiek

Programmamanager

Voeg een foto toe in de vierkant bovenaan en

vul daaronder je naam en gemeente in.

Zoek de zoominstellingen in de

rechterbenedenhoek. Experimenteer met zowel

de trackpad-modus als de muismodus en

selecteer de optie die bij je past.

Gebruik 1-3 stickies (door van de werkbalk naar

rechts te slepen of te dubbelklikken), en

beantwoord deze vraag:

Wat zijn jouw favoriete muzieknummers?

BONUS! Klik op het sterpictogram in de

werkbalk aan de linkerkant. Zoek naar 3 iconen

die jouw persoonlijkheid en / of professionele

missie beschrijven en plaats ze hieronder.

Road to

Progress


