
7 SLEUTELS TOT VERANDERING
VAN BESLOTEN GROEP NAAR OPEN KARAKTER 
Stap af van een strakke structuur. 
Een grotere en gevarieerdere groep van burgers betrekken geeft sterkte aan je werking. 
• Werk met een gelaagde structuur. Zo kunnen burgers verschillende engagementen aangaan:           

een kerngroep als as met daarnaast vaste en losse medewerkers.
• Zie de kracht van de diversiteit. Jonge mensen, niet leden, individuele burgers… ze brengen een 

eigen dynamiek, eigen ideeën en energie mee. Gebruik dit!

VAN VASTE HONK 
NAAR GLUREN BIJ DE BUREN 
Stap af van vaste vergaderplekken. 
Ga naar open en wisselende ontmoetingsplaatsen.
• Zoek locaties die prikkelen. Een andere vereniging, een atelier, op café, … ze houden de hoofden fris.
• Kijk eens bij de anderen. Hoe doen zij het? Bouw zo je netwerk uit en creëer een frisse kijk op de zaak.

VAN MOCOGRO NAAR SEXY MERK 
Stap af van een nietszeggende naam. 
Geef je zelf het cachet dat je waard bent! 
• Zoek een andere, frisse naam. Een nieuwe dynamiek en werking verdient dat.

VAN EILANDDENKEN 
NAAR RAADOVERSCHRIJDEND SAMENWERKEN 
Stap van je eiland. Kijk eens over het muurtje.
• Ga na waar de raakvlakken zitten met andere raden of groepen.
• Zoek naar gemeenschappelijke thema’s, projecten, … en werk samen.
• Breng verschillende invalshoeken samen en vergroot zo je expertise en draagvlak.
• Overstijg tegenstrijdigheden en zoek naar een consensus. Zo krijg je meer impact op politiek en        

samenleving.

VAN PRATEN NAAR DOEN 
Stap af van de vergadercultuur. 
Zet in op samenwerken met zichtbare resultaten.
• Speel proactief in op tendensen en laat je agenda bepalen van onderuit.
• Koppel het nuttige aan het aangename. Activiteiten met een hapje, een bezoek, een optreden, …      

alles kan om de sfeer er in te houden.
• Formuleer adviezen aan het bestuur, maar focus vooral op je eigen kunnen. Maak ruimte voor         

initiatief!

VAN POSTZEGELS 
NAAR JUISTE COMMUNICATIEMIX 
Stap af van de klassieke communicatievormen. Gebruik nieuwe mogelijkheden.
• Communiceer met alle inwoners. Gebruik hiervoor verschillende communicatiekanalen. Zorg voor 

een mooie mix (papier, digitaal, mondeling, …)

VAN TOEVALLIGE ONTMOETING 
NAAR BETEKENISVOLLE SAMENWERKING 
Stap af van het ons-kent-ons verhaal. 
Zet jezelf op kaart en laat je ondersteunen. 
• Zorg voor betekenisvolle samenwerkingen, weet waarom je het beter samen doet.
• Zorg voor een duidelijke rolverdeling: wat doet het bestuur, wat doet de administratie, wat doen jullie?
• Hou een interactieve wisselwerking voor ogen zodat een advies een echte meerwaarde wordt voor 

het beleid.
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