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1 De Voorstelling
‘Delen in Overvloed’ 

Gemeentesecretaris
Leo Vonk

Wat een heerlijke opkomst! Dit is een echte 
visiedag. We gaan niet meteen over geld 

praten. We praten over vertrouwen, in elkaar en in 
de bewoners van Culemborg. Dat is de basis!

Film ‘De Verrekijkers van 
Culemborg’

Diverse professionele filmhelden zien.. 
schaalvergroting, multi-disciplinair 

samenwerken, (gedwongen) zelfredzaam-
heid en vooral verbinding met de inwoners 
van Culemborg. Bekijk film: http:// bestuurs-
cinema.nl/de-verrekijkers-van-culemborg

Prof Dr
Jurgen Teiller

We gaan vandaag enkele sociale expe-
rimenten doen over ‘Teilen’. Essen-

tieel dabei ist  Freiheit!

Eelco Koolhaas, 
presentator Ministerie 

van Verhalen

Vergelijk een visie maken met een levens-
loop. Na vertrouwen krijgen komt vrij-

heid zoeken om tenslotte duurzame relaties 
aan te gaan!

Filosoof
Peter Noordhoek

Een goed verhaal is spannend. Als de held 
met zijn hand richting doelen wijst en de 

rest wacht af, verandert er niets. Het is dan 
alsof hij zijn hand in het water steekt, wild 
wijst, alles nat maakt – maar ziet dat alles 
weer stil valt zodra hij zijn hand uit het water 
haalt. Dan kan de held iets anders bedenken: 
het water bevriezen. Denk aan strakke struc-
turen en harde prestatieafspraken. Als de held 
dat doet, kan hij dingen beetpakken, er mee 
schuiven en verder komen. Het is wel een 
koude manier van werken. Vroeg of laat smelt 
alles weer. En je wilt toch niet alles bevriezen? 
Er moet juist beweging zijn: vanuit slimme 
werkgroepen, nieuwe initiatieven, co-creatie! 
En niet alleen beweging door de held van het 
verhaal. Juist niet. Dan komt het aan op veer-
kracht - de extra capaciteit waarvan je niet 
meer weet dat je die hebt. In elk verhaal is dat 
de manier waarop helden het einde van het 
verhaal halen. 

Marketing – expert 
Manoli Martin-Camuñas 

Romero 

Ik vergelijk de ambtelijke professionals 
van Culemborg met een discobol. Burgers 

en bedrijven zien heel verschillende vakjes 
en kleurtjes. Als maar wel ‘ergens’ sprake 
is van een gezamenlijke identiteit. Wat wil 
je dat de burger ziet in al die vakjes? Hoe 
willen we gezien worden?

Gezamenlijke woorden, 
op de ballon...

Open? Lef ? Flexibel? Duidelijk? Spie-
gelbeeld? De woordcommissie doet 

nader onderzoek (Pieter!)

Wethouder Collin 
Stolwijk

Laat ik beginnen te zeggen: de stad ligt 
er netjes bij. Dat hebben we bereikt, 

ondanks een uitgedunde organisatie! In 
deze prachtige plantenbak (Dank- Wijk en 
Stadsbeheer) plant ik het idee van de adop-
tieambtenaar. Dit voorstel komt direct uit 
de avond met bewoners op 23 september 
2014. Initiatieven in de stad hebben soms 
een ambtelijke partner nodig, als meeden-
ker en meedoener! Meld je aan.. Ambtenaar 
Mirjam: ‘Ik Doe Mee’ (ben ik de eerste?)



2 Expositie
‘Onder De Radar’

Rake beelden?!

Gemeentesecretaris Leo Vonk: te veel 
plaatjes om op te noemen en aan te 

wijzen, natuurlijk. Ik pik er toch een paar 
uit, die ik mooi & spannend vond. De amb-
tenaar wordt een kennismakelaar. We moe-
ten leren kiezen. Geen populair verhaal 
(maar ik moet het toch vertellen). We wor-
den adviseur. We hebben behoefte aan een 
duidelijke lijn. Buiten de pot piesen, moet 
kunnen.
Participatie, wat is dat eigenlijk? Sociale 
media halen ons in. Oog voor de binnenko-
mers (wij zijn het visitekaartje van de 
gemeente, over de stadsbalie).

Van de gehele expositie zijn kwartetkaart-
jes gemaakt (om uit te delen en nog eens 
na te spelen). 

Eigen beelden, met hulp 
van Machiel en Rutger

Muzikaal Culemborg 
onder begeleiding van 

Bart & Brenda

‘I want to break free’

Het Culemborg gevoel, yeah, Het Culem-
borg gevoel

Geef mij (toch) een TOM TOM



3 De Speeddate

Geweldige burgers!
Hallo, ik ben van Culemborg TV; wie wil 
ons adopteren?

Co creatie zoekt mensen en ideeën om duur-
zaam omgaan met energie een nog aantrek-
kelijker vraagstuk te maken.

Laten we een brief schrijven aan Frans de 
Laat en hem bedanken voor zijn geweldige 
inzet!

4 Bestuurskundige 
kennistour
We zetten in op een lerende organisatie. We 
gaan van consolideren naar permanent 
transformeren. We gaan van controle naar 
regie.

Spelregels voor regionale samenwerking? 
Laten we niet het wiel opnieuw gaan uit-
vinden en vooral:  werken vanuit duide-
lijke opdrachten!

Ketenregie is best last lastig. Zo veel tegen-
gestelde belangen!

Wanneer wordt digitaal werken in Culem-
borg echt mogelijk?!
Gaan we ‘communities’ maken over projec-
ten?

5 Grand Finale

De eigen speelfilms
He, wat is het fijn om soms buiten de pot 
te piesen!

Ambtenaren die bereikbaar zijn en een 
gesprek met je willen aangaan, zijn fijn!

Een visie in wording 
(gemeentesecretaris

Leo Vonk)
We zien de contouren van een visie al 
oprijzen:

We gaan voor vrijheid, wat niet hetzelfde 
is als vrijblijvendheid

We zetten in op zakelijk

Samen in wisselwerking met onze omge-
ving, wordt de nieuwe leidraad

Hoe voorkomen we dat cocreatie iets wordt/
blijft voor de happy few?

Een muzikaal motto
Al you need is LEF

Beeld: Eelco Koolhaas en Machiel Pleijsier 
(Ministerie van Verhalen). Tekst: Eelco Kool-
haas (Ministerie van Verhalen), Mireille 
Giesendorf en Natasja Giesendorf (Gemeen-
te Culemborg)


