
Hoe kom je tot integrale oplossingen voor ons woonlandschap?  
 
De discussie richtte zich als eerste op een opmerking uit de lezingen dat er wellicht meer vanuit het 
rijk gestuurd moest worden: dwingende afspraken maken. 
De consensus aan tafel was dat dat prima was, maar dan wel gebaseerd op gezamenlijke afspraken, 
gemaakt met én door de betrokken partijen zelf.  
Al snel vlogen de meningen over tafel over hoe je met een grote veelheid aan betrokken partijen kon 
vasthouden aan de richting die je had gekozen en het daadwerkelijk uitvoeren van afgesproken 
beleid. In dat proces werd echter nog wel een stap gemist: hoe kóm je dan tot die gezamenlijk 
afspraken, tot die gekozen richting? Ook daar bleken de nodige bottle necks te zitten.  
 
Over beide proces stappen werden interessante dingen gezegd. Samenvattend:  
 
 

Proces om tot gezamenlijke 
afspraken te komen 

      
 
 
 
 
 
 

Richting en focus 
kiezen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Gewenst doel  
 
 
 
 
 
 
Hiermee worden onze vragen voor deze masterclass de volgende: 
a) Hoe formuleer je of vindt je een / het gezamenlijk(e) doel?  
b) Hoe beïnvloedt je het netwerk richting dit gezamenlijk doel? 
c) Tips / tricks / best practices (wat werkt en wat werkt niet) mbt. b?  

 

Wordt negatief beïnvloedt door: 

 Tegengestelde belangen; 
vaak individueel vs. algemeen 
belang   

Wordt negatief beïnvloedt door: 

 Steeds wisselende personen die 
betrokken zijn 

 Grote hoeveelheid betrokken partijen  

 Wet- en regelgeving  

Dit vergt: 

 Lef: volhouden tegen weerstand in 

 Continue herhalen gezamenlijk afspraken 

 Blijven benadrukken van hoger doel  

 Steeds opnieuw gesprek aangaan hierover; 
lange adem 

Er moeten wél nieuwe 
woningen komen, maar níét 

in mijn achtertuin 

Dit vergt:  

 Lef: durf te kiezen 

 Voorbij eigen schaduw kijken: gaan 
voor het groter belang / hogere doel  

 Gezamenlijk doel vinden 

 Oog voor andermans belangen  

Tóch vasthouden dat de 
speeltuin weg moet, ook als 
de buurman dat niet wil  


