Het is uniek
dat er
verbinding
ontstaan over
heel Limburg
Tot stand
brengen van
verbindingen en
beweging met
realisatiekracht

Vanuit de
crisis vooruit

Limbrugse
gemeenten:
coalition of
the willing

Uitnodiging
voor doorstart
na de crisis, om
verbindend te
bewegen

Goal

Provincie als
partner

WOW =
Willen Ontdekken
Wij-Werken

Road to progress

Uitnodiging

Eerste terugkoppeling
eigen gemeente

Integratie
Eerste terugkoppeling
alle secretarissen

Uitnodiging

Oplossingen,
verbinden,
bewegen

Verbindend
vernieuwen

Ervaringen
terugkoppelen aan
A&O + artikel
suggestie

5

Evert Jan

Hoe kan
A&O fonds
dit verder
brengen?

Positief / niet
directief verwoorden
alle geeltjes

Voorbereiding
gesprek alle
gemeente
secretarissen

24-4

Rob/Evert Jan

Met Guido
Derks

Ervaring en resultaat
afgelopen week
bespreken met alle
Limburgsecretarissen

Marion en Harry
coalition of
the willing

op korte termijn,
week 18 2020

voorbereiding ism
7Senses

OR laten uitwisselen
provincie-gemeente

Marion en Harry

Ervaring en
resultaten in
Directieteam
bespreken

lokaal/
gemeentesecretaris

Meenemen
Wij-Werken Week
naar interne GOL
groepen

John - Marcel
Kerkrade -Sittard

Afstemmen GOL
groepen Limburg

John - Marcel
Kerkrade -Sittard

In college team
neerleggen

Bespreken in de
verschillende Gremia
komen daar weer
nieuwe dingen uit

verbinding vanuit de
1e wij werken groep:
1 iemand naar
nieuwe groep

verschillen omarmen

Lokaal verbinding
GOL

4

Bespreken met OR

MediaPlayPause

Terugkoppelmoment
met Wijwerken groep
Thema
regels
schrappen

storytelling
gebruiken

Terugkoppeling naar
andere gremia met
link naar
communicatie

Acties laten uitwerken
met maatwerk

3

Bespreken in de
Gremia

Acties laten uitwerken
met maatwerk

2
Beslissingbevoegd

Eerste terugkoppeling Eerste terugkoppeling
eigen gemeente
alle secretarissen
Ervaringen
delen mbt
verlof-stuw
meren

1

Terugkoppelmoment
met Wij-Werken Week
groep

Start
Doel Wij-Werken Week:
Het co-creëren van plannen
die bijdragen aan een goede
opstart na de crisis, waarbij de
werkbare bestanddelen van
de crisis behouden blijven
bestanddelen =
succesfactoren

Hoofdvraag:
Welk plan, gecocreëerd
door ons, draagt bij aan
een goede opstart na
de crisis?

opstart = doorstart

Sessie plannen WijWerken Week groep

Bij elkaar komen

Hoe implementeren
we de
"handreikingen" in
een gemeente?

Bronmateriaal:
Alle Murals

Hoe brengen we dit
naar onze collega's
die niet met ons
meededen?

Welke ondersteuning
kan de provincie
bieden?

Daisy

juni

