
Samenwerken als kookkunst  

 

Vandaag serveren wij in het proeflokaal het stadscafé een terugkoppeling uit onze 
leergroep participatie ontstaan uit het burgerinitiatief Het Nieuwe Samenwerken 

Soep à la nouvelle samenwerken 

Bereidingswijze  

Samenwerken is als koken. De basisingrediënten zijn van groot belang. De toevoeging 
van ingrediënten en kruiden kan in verschillende hoeveelheden en soorten. Om 
zodoende een heel eigen gerecht te maken, iets wat je onderscheidt van anderen. Koken 
is een creatief proces waarin je veel uitprobeert, proeft en je ‘gevoel laat spreken’. En 
smaken verschillen, dat maakt samen koken nog een grotere uitdaging. Het gaat erom 
dat je samen iets bereikt.  

DE BASIS 

vertrouwen 

onderling respect  

 basis van gelijkwaardigheid 

persoonlijk contact  

open houding 

 

VOORBEREIDING 

welk probleem willen we oplossen 

wat willen we verbeteren 

wie is daar ook in geïnteresseerd  

wat zijn de kaders waarbinnen dat mogelijk is 

 

 



DE INGREDIËNTEN  

heldere afspraken over hoe je met elkaar omgaat 

deskundigheid en kennis van bewoners 

deskundigheid en kennis van ambtenaren en externen 

politieke kaders 

afspraken over rollen, verantwoordelijkheden en eigenaarschap 

blijven communiceren 

spreek dezelfde taal 

 

DE KRUIDEN  

De kruiden maken het gerecht af, ze zijn zeer bepalend of het gerecht zal smaken of niet.  

U kunt zelf bepalen en uitproberen hoe en in welke mate u de kruiden toedient.  

3  takjes Persoonlijkheid 

1 blaadje Gangmaker  

twee theelepels Durf en Lef  

5 draadjes Verbinding  

een blokje Visualiseren  

een snufje luisterend vermogen 

 

En voilá, uw gezamenlijke soep is klaar. The proof of the pudding is in the eating. 
Probeer eens uit wat u samen gekookt heeft. Geniet samen van het resultaat dat u heeft 
bereikt en deel met elkaar wat u ervan vindt onder het genot van een heerlijke wijn. En 
spreek elkaar ook aan als u vindt dat het niet goed gaat. 

@Gezamenlijke leergroep participatie Het Nieuwe Samenwerken bestaande uit bewoners, 
raadsleden en ambtenaren. 1 april 2014 

 


