Communicatie
Communicatie
van de
Communicatie Communicatie
naar
afgelopen
naar inwoners naar bestuur medewerkers
periode een
en OR
vervolg geven

Link met de andere
onderdelen/thema's

Goal

Informatie
ophalen en
delen

Road to progress

Voorstel aan college
en raad

Waardering
uitspreken naar alle
partijen

We blijven
consistent (er
ontstaat een
rode draad)

waarom is
communicatie
nu
intensiever?

Communicatie
strategie met ruimte
voor spontaniteit

Menselijke
maat nu heel
relevant

Borgen in de
organisatie

Menselijk Maat

Delen met OR

Zoeken naar
communicatiemiddelen

zorg dat je
snel kunt
aanhaken

Vertalen successen
naar nieuwe
werkwijze en het
goede behouden

lead bij
communicatie

communicatiemensen
en
niet-communicatiemen
sen verbinden

straks ook
weer live
ontmoeten
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Communicatie
meenemen en rol
geven

Plan voor borging
maken

Nieuwe
Werken,Nieuwe
Waarden,Nieuwe
Waarderen
Waardetoeving

Nieuwe werkwijzen
laten ontstaan

Van
handreiking
naar
uitnodiging

Afhechten
bij bestuur
Successen
vieren

Het nieuwe
waarderen

Spontane
vasthouden

Waardering
uitspreken naar alle
partijen

Best
practices

Borgen in de
organisatie

Burgemeester
betrekken
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Integraliteit zoeken

OR laten
uitwisselen

terug in het
oude
vervallen

WIJ/ONS Werken
communiceren en de
Dialoog voeren

Start
Nazorg

waar kunnen
mensen met
hun vragen
terecht?

Wat zit succesfactoren in de weg

balans
oud/nieuw
goed in de
gaten houden

mensen
tegen
beschermen

goede
afspraken
maken

scheiding
werk/privé
vervaagt
partner/kids
hebben soms
met nog andere
regels te maken

niet naar de
regeltjes
kijken, maar
wat hebben
we nodig?

proberen
tot elkaar
te komen

blijven
denken
vanuit
mogelijk-hed
en

heeft
iedereen
devices?

effect laten
zien van iets
wel of niet
doen

(politieke
verantwoordelijkheid bij)
bestuur

niet denken
dat alles wat
was, zo blijft
doorgaan

de
"waarom
vraag" is
belangrijk

OR en/of
vakbonden
gaan zich
groeperen

veel met
elkaar
over
hebben

niet
top-down
opleggen

visie neerleggen,
koers aangeven, je
eigen ideeën goed
uitleggen

als druk eraf
gaat, mensen
weer terug
naar het oude
willen

goede
afspraken
maken

uitnodigen
om mee te
denken

zelf
oplossingen
bedenken

goede
voorbeelden
geven

bureau-crati
e

1e stap is om
daarover na
te denken

duidelijk maken
dat partijen het
met minder
moeten doen

gebouw leent
zich niet voor
nieuwe manier
van werken

maatregelen die
nog heel lang
beperken levert
weerstand

onzeker-h
eid
wegnemen

Aanhaken bij
verwachtings
strategie
-management
en/of
ontwikkeling

Waardering
uitspreken

niet denken
dat het weer
normaal
wordt

zonder
waarde-oordeel
analyseren wat
er gebeurd is.

alert op
zijn
burger-initiatieve
n hadden vaak
(verborgen)
commerciële
doelstelling

mensen
vinden oude
manier van
werken prettig

eigen
reactie: "ja
maar ..."

vroeg in
het proces
betrekken

Eenzijdig naar
ontwikkelingen
kijken en
kort-door-de-boc
ht conclusies
trekken

vakantie-pe
riode
huidige urgentie
gebruiken om
regionale
samenwerking op
gang te brengen

lokale
belangen
belemmeren
regionale
samenwerking

kosten-bate
n verhaal

communicati
e
duidelijk
maken
waarom we
een opstart
doen

grote teams
traditionele
structuren

overtuigingen
bij het
management

urgentie is
sleutel om
te kunnen
veranderen

nieuw
verbinden
met het
bestaande

Bestuur en raad
meenemen in het
proces
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Hoe
hiermee
om te gaan

secretaris als
WOR-bestuurder

Beleef de Beweging
BBB
Burgers, Bestuurders,
Belanghebbenden

Waarom
gaat het
goed?
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Belem-meri
ng

portefeuillehouder
communicatie

creativiteit obv wat
lokaal werkt

Nieuwe werkwijzen
laten ontstaan

gevoel van
urgentie
proberen vast
te houden

burgemeester

Best practices
inventariseren
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mede-werk
ers goed
begeleiden

secretaris

MT

Voortzetten communicatie (incl.
nieuwe vormen), aangehaakt bij
strategie en ontwikkelingen,
aansluiten op beleving van BBB
(burgers, bestuurders,
belanghebbenden)

Stimuleren
gebruik
nieuwe
middelen

Best
practices

Op
verschillende
niveaus
dingen doen

burgemeester
positie geven

Beslissen
obv consent
ipv
consensus

Het bewustzijn
van de nieuwe
werkelijkheid

OR bij
betrekken
cruciale
producten
beslisboom
maken

Successen
vieren

Neuzen in
dezelfde
richting

Support van
het college
en de raad

ook
niet-communicatieme
nsen

organisc
h

