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Hoe denk jij over de relatie tussen de overheid en de inwoners van de stad? Welke nieuwe 
stappen zet jij om inwoners te betrekken bij het maken van beleid? Ben je bezorgd over het 
vertrouwen in de overheid? Of heb je juist een goede manier gevonden om het perspectief 
van de inwoner in balans te brengen met de koers van de politiek én je eigen vakkennis? 
Deel je ervaringen en leer van collega’s, inwoners en anderen! 

De stem van 
de Almeerder 

Geef je oren en ogen deze week goed de kost. Laat je inspireren door lezingen, workshops 
en documentaires. Ga in gesprek over de wijze waarop je de stem van de Almeerder hoort 
en bij je werk betrekt. Niet alleen in het stadhuis, maar vooral ook daarbuiten. Maak een 
wandeling met de stadmakers, bezoek een voor jou nog onbekend stadsdeel, of laat je 
verrassen door een toevallige ontmoeting in de stad. 

Van maandag 26 september tot en 
met vrijdag 30 september 2022 is de 
Week van de Strategie. Een week 
waarin we verder kijken en verder 
brengen, ontmoeten en verbinden, 
inspireren en bewegen én het 
andere geluid (laten) horen. Dat 
laatste doen we letterlijk en 
figuurlijk, want dit jaar staat de 
Week van de Strategie in het teken 
van De stem van de Almeerder.  

Week
van de
strategie
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OPENING WEEK VAN DE STRATEGIE 
Met burgemeester Ank Bijleveld, 
griffier Gert-Jan Broer en 
gemeentesecretaris Jan Dirk Pruim.

DEALING WITH DEATH 
IDFA-documentaire: Uitvaart-
manager Anita verkent in de 
Bijlmer hoe andere culturen 
invulling geven aan hun afscheid 
van de doden.

LUISTEREN IS GOUD  
Workshop door Eric de Haan
Scherp je eigen luister - 
vermogen aan.

STRESS-SENSITIEF WERKEN  
Workshop door Stefanie Veen en 
Jorien van Heugten. Maak kennis 
met de nieuwe methodiek die 
breed toepasbaar is in hulp- en 
dienstverlening.

BUILDING A BRIDGE 
Workshop door College van 
Herstelexperts. Bouwen aan 
gelijkwaardigheid en vertrouwen. 

BURGERWETENSCHAP 
Workshop door Imme Ruarus van 
De Waag. Begrijp hoe data 
overheid en burgers tot een 
gedeelde werkelijkheid brengt.

EET MEE! 
Lunchontmoeting met inwoners 
bij de Volkskantine in 
Almere Centrum.

VERBONDENHEID  
Lezing door Roos Vonk.
Het verlangen naar verbinding 
tussen mensen is groot. Wat is de 
kans voor de samenleving?

DO’S & DONT’S 
VAN BURGER-
PARTICIPATIE 
Workshop door 
Jérôme Scheltens 
en Annemarijn 
Koedam.

LEEFSTIJLEN 
VAN 
ALMEERDERS  
Workshop door 
Motivaction.

DE STAD IN! 
Met Team Leefbaarheid
Ontmoet en spreek inwoners 
van Almere.

DE STAD IN! 
Met Stadmakers Floor Ziegler 
en Teun Gautier
Ontmoet en spreek inwoners 
van Almere.

DE STAD IN! 
Doe als Adelheid Roosen: 
reis 7 haltes met de bus, 
ga 2x links en 1 x rechts. 
Wie ontmoet je?

REBELLION 
IDFA-documentaire: 
Een documentaire over 
klimaatactivisme.

POLITIEK CAFÉ  
Wat betekent het om te werken in 
het publieke domein? Raadsleden 
en ambtenaren gaan in gesprek 
over hun drijfveren. 

MEERSTEMMIGHEID  
Lezing door Abdelkader Benali. 
De diversiteit van de stad Almere 
als kracht.

VERTROUWEN KOMT VAN 
TWEE KANTEN  
Lezing door Daan Roovers.
Herstel van vertrouwen: inwoners 
en overheid hebben beiden wat  
te doen.

POLARISATIE IN DE POLDER  
Lezing door Sjoerd Beugelsdijk.
Polarisatie is geen toeval, we 
kunnen er wat aan doen!

SHEEP HERO 
IDFA-documentaire: Kruip in het 
hoofd van idealistische herder Stijn 
en zie hoe het huidige systeem zijn 
ambities onder druk zet.

Ga mee de stad in Klik op een tekstvak voor meer informatieLeer & ervaar: Workshops Luister: LezingenKijk: Documentaires

Maandag 26 september 2022 Dinsdag 27 september 2022 Woensdag 28 september 2022 Donderdag 29 september 2022 Vrijdag 30 september 2022
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Luisteren naar de Almeerse inwoners en ondernemers

Opening

Ank Bijleveld (burgemeester), Gert-Jan Broer 
(griffier) en Jan Dirk Pruim (gemeentesecreta-
ris) geven het startsein voor de Week van de 
Strategie: De stem van de Almeerder. 
De afgelopen jaren hebben gemeenten steeds 
meer inhoudelijke verantwoordelijkheden 
gekregen. Taken die voorheen door Rijk of 
provincie werden uitgevoerd, zijn nu een ge-
meentelijke verantwoordelijkheid. Mensen 
krijgen dus steeds vaker met de gemeente te 
maken. En als gemeente krijgen we ook met 
steeds meer (verschillende) mensen te maken. 

Voor inwoners en ondernemers is de gemeente 
de meest nabije overheid.
Een deel van de mensen weet de weg naar het 
stadhuis goed te vinden. Zij laten van zich horen, 
soms in scherpe bewoordingen of door felle 
protesten. Maar er is ook een groep die we niet 
altijd goed zien of horen. Dat vraagt onze 
aandacht. In onze ambitie om te werken aan de 
kwaliteit van de stad hebben we ieders kennis 
en kunde nodig. En dat begint bij het luisteren 
naar de Almeerse inwoners en ondernemers. 

DAG EN TIJD
Maandag 26 september 2022 
10.00 – 11.00 uur 

WAAR
Stadhuis Gemeente Almere
Kamer Stad (D2)

Opening Week van de Strategie

Ank Bijleveld-Schouten Gert-Jan Broer Jan Dirk Pruim
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We ontvangen je aanmelding graag via: unitstrategie@almere.nl 

Uitvaart manager Anita verkent in de Bijlmer hoe andere 
culturen invulling geven aan hun afscheid van de doden

Dealing with Death

In Dealing with Death volgt regisseur Paul Sin 
Nam Rigter uitvaartmanager Anita in Amster-
dam-Zuidoost. Als witte Nederlander gaat ze op 
verkenning in het stadsdeel. Ze moet namelijk 
de wensen in kaart brengen voor een nieuw 
rouwcentrum van Yarden dat alle culturen hoopt 
te bedienen. Maar naarmate ze meer te maken 
krijgt met de verscheidenheid begint ze  

te twijfelen. Hebben die veelkleurige gemeen-
schappen Yarden eigenlijk wel nodig? Over een 
periode van 5 jaar zien we de ontwikkeling die 
Anita en haar missie doormaken, waarbij haar 
persoonlijke ervaring en een doorsnede van het 
lokale cultuurlandschap elkaar ontmoeten.  
De afstemming tussen de systeemwereld en de 
leefwereld is soms ver te zoeken. 

DAG EN TIJD
Maandag 26 september 2022 
12.00 – 13.30 uur 

WAAR
De Nieuwe Bibliotheek, 
het nieuwe podium 
Stadhuisplein 101
1315 XC Almere 

IDFA-documentaire 
Dealing with Death

We nodigen je uit om een van de voor deze Week van de Strategie 
geselecteerde documentaires te komen kijken. Samen met een groep 
collega’s ga je vervolgens in gesprek. Wat heb je gezien en welke inzichten 
levert het je op? Wat is de betekenis ervan voor je eigen werk en wat kun je er 
van leren als het gaat over de manier waarop jij met inwoners en 
ondernemers verbinding maakt? 
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Scherp je eigen luister vermogen aan

Luisteren is goud

In zijn boek ‘Luisteren is goud’ beschrijft hij hoe 
je verdiepend kunt luisteren, luisterend vermo-
gen organiseert en professionele gesprekken 
opluistert. Daarnaast schreef hij ‘De Tao van 
Service’ en ‘Zeg dat nog eens?’ De Haan is 
co-auteur van ‘Service Excellence’ en ‘Excelle-
ren in Service’.

In de workshop ‘Luisteren is goud’ ervaar je de 
kracht van diepgaand luisterend. Deze workshop 
biedt concrete handvatten voor verdiepend 
luisteren naar anderen. Hier leer je hoe je 
vakmatig luisteren meer en beter kunt benutten 
voor verdere verrijking en verbinding.

DAG EN TIJD
Maandag 26 september 2022
14.00 – 15.30 uur 

WAAR
De Voetnoot,
Loungekamer 
Stadhuisplein 2
1315 HT Almere

Workshop Eric de Haan

Eric de Haan is voorzitter van Stichting Gouden Oor. Hij helpt organisaties 
bij het ontwikkelen van dienstbaarheid en hun luisterend vermogen. 

Het aantal deel-
nemers voor deze 
bijeenkomst is 
beperkt, meld je 
dus snel aan. 
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Polarisatie is geen toeval, we kunnen er wat aan doen!

Polarisatie in de polder

In 2019 werkte hij mee aan het rapport over de 
Nederlandse nationale identiteit van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau. En in 2021 schreef hij 
het populairwetenschappelijke boek ‘De Ver-
deelde Nederlanden’ over de polarisatie van 
Nederland. De Volkskrant en het Dagblad van 
het Noorden gaven het vijf sterren.

Sjoerd Beugelsdijk onderzoekt al jaren de 
diepere oorzaken van de toenemende polarise-
ring. De basis voor deze lezing vormt zijn boek 
‘De verdeelde Nederlanden’. Daarin laat hij 
helder en meeslepend de huidige ‘perfecte 
storm’ zien: globalisering en individualisering 

hebben tot sterk uiteenlopende visies op identi-
teit geleid. Leefwerelden van Nederlanders 
drijven verder uit elkaar door snelle veranderin-
gen in de economie, nieuwe maatschappelijke 
verhoudingen (ook die van de overheid), en 
sociale media. Wie zijn ‘wij’ nog, vragen veel 
mensen zich af. Maar deze zoektocht leidt alleen 
maar tot méér polarisatie. Zo wil de een natio-
nale symbolen en tradities beschermen, terwijl 
de ander die juist in twijfel trekt. Het resultaat: 
opkomend extreemrechts, de ‘cancel culture’ en 
een schijnbaar verdwijnend midden. Polarisatie 
is dus geen toeval. En we kunnen er wat aan 
doen, aldus Beugelsdijk.

DAG EN TIJD
Maandag 26 september 2022 
16.00 – 17.30 uur 

WAAR
Stadhuis Gemeente Almere
Kamer Stad (D2) 

Lezing door Sjoerd Beugelsdijk

Sjoerd Beugelsdijk is hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde 
van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij onderzoekt de verwevenheid van 
economie en samenleving vanuit de sociologie. Volgens de Stanford-lijst is hij 
een van de meest invloedrijke onderzoekers wereldwijd. Hij heeft in het 
buitenland gewoond en aan buitenlandse universiteiten gewerkt (onder meer 
in Denemarken, Italië en de Verenigde Staten). 
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De stad in! Met Team Leefbaarheid

Ontmoet en spreek 
inwoners van Almere 

Wilde je altijd al een keer in gesprek met de 
bewoners van Almere, over het leven in hun 
stad? De gebiedsmanagers van de 6 gebieden in 
Almere (Oost, West, Haven, Buiten, Poort en 
Hout/Oosterwold) nemen je mee naar buurt-
ontmoetingsplekken in hun stadsdeel, waar je 

actieve bewoners kunt ontmoeten en met hen 
kunt spreken over hun leven in Almere en over 
wat hen bezighoudt. Stap eens in de wereld 
buiten het stadhuis en luister naar verhalen over 
het leven in Almere. DAG EN TIJD

Dinsdag 27 september 2022 
09.30 – 11.30 uur 

WAAR
Diverse locaties in de stad

Deze workshop wordt gegeven door de collega’s van het Team 
Leefbaarheid. Zij werken met kennis van Almere actief aan de 
verbinding tussen stadhuis en de stad. Zo creëren zij in de organisatie 
draagvlak voor de behoeften van de stad en in de stad voor de opgaven 
van de organisatie.

Workshop door de collega’s van 
het Team Leefbaarheid

Het aantal deel-
nemers voor deze 
bijeenkomst is 
beperkt, meld je 
dus snel aan. 
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DAG EN TIJD
Dinsdag 27 september 2022 
12.00 – 13.30 uur 

WAAR
De Nieuwe Bibliotheek, 
het nieuwe podium 
Stadhuisplein 101
1315 XC Almere 

IDFA-documentaire Sheep Hero

Kruip in het hoofd van idealistische herder Stijn en zie hoe 
het huidige systeem zijn ambities onder druk zet

Sheep Hero 

Idealistische schaapherder Stijn kwam tien jaar 
geleden in het leven van filmmaker Ton van 
Zantvoort. Een relaxte man, die traditioneel zijn 
vak uitvoert. Maar de druk op zijn manier van 
werken neemt toe, doordat aanbestedingen 
steeds ingewikkelder worden en omdat hij nu 
concurreert met goedkope Oost-Europese 
herders en slimme machines. Met de camera in 
zijn kielzog zwerft de herder door prachtige 

Nederlandse landschappen, vol passie vertellend 
over zijn eeuwenoude beroep en de inventieve 
keuzes die hij maakt om overeind te blijven. 
Terwijl hij er alles aan doet om zijn bedrijf 
draaiende te houden, legt diezelfde camera 
echter ook vast hoe hij door aanhoudende  
stress verandert in een verbitterde man met  
een kort lontje. 

We nodigen je uit om een van de voor deze Week van de Strategie 
geselecteerde documentaires te komen kijken. Samen met een groep 
collega’s ga je vervolgens in gesprek. Wat heb je gezien en welke inzichten 
levert het je op? Wat is de betekenis ervan voor je eigen werk en wat kun je er 
van leren als het gaat over de manier waarop jij met inwoners en 
ondernemers verbinding maakt? 
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Do’s and don’ts van 
burgerparticipatie

De tijdgeest vraagt om meer interactie tussen 
bestuur en bewoner. Maar de stem van de stad, 
de inbreng van de inwoner: wat is die, wanneer 
wil of moet je die te weten komen? En afhankelijk 
van welk doel, welke opties heb je dan?  
Denk bijvoorbeeld aan allerlei participatie-
vormen, kwalitatief/kwantitatief onderzoek of 
het gesprek aangaan op de Grote Markt. Alles 
heeft een bepaald doel, met voor- en nadelen. 

Als ambtelijke en politieke organisatie staan we 
via eindeloos veel routes constant in contact met 
de stad. Moet dat meer? Of anders? Want ook 
goede bedoelingen kunnen soms averechts 
uitpakken. We kijken ook naar doel en middel, 
zoals het belang in kaart brengen of meningen 
ophalen. Hoe concreter, hoe beter het strate-
gisch contact.

DAG EN TIJD
Dinsdag 27 september 2022 
14.00 – 15.30 uur 

WAAR
De Voetnoot, 
Loungekamer 
Stadhuisplein 2
1315 HT Almere

Workshop door Jérôme Scheltens 
en Annemarijn Koedam

Jérôme Scheltens is participatieadviseur bij de gemeente Almere. 
Annemarijn Koedam werkt als onderzoeker bij het team Onderzoek en 
Statistiek van de gemeente Almere. 

Het aantal deel-
nemers voor deze 
bijeenkomst is 
beperkt, meld je 
dus snel aan. 
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Leefstijlen van 
almeerders 

DAG EN TIJD
Dinsdag 27 september 2022 
14.00 – 15.30 uur 

WAAR
De Voetnoot, 
Inspiratiekamer 
Stadhuisplein 2
1315 HT Almere

Workshop door Motivaction

Ontdek hoe je in je werk kunt aansluiten bij de leefstijlen 
van Almeerders

Het leefstijlenmodel Mentality van Motivaction 
groepeert mensen naar hun levensinstelling.  
Op basis van grootschalig onderzoek worden 
acht groepen onderscheiden waarin mensen 
dezelfde waarden delen ten aanzien van werk, 
vrije tijd en politiek. Iedere groep heeft een 
eigen leefstijl en consumptiepatroon, die tot 
uiting komen in concreet gedrag. Motivaction 

heeft onderzocht wat de dominante leefstijlen 
zijn in Almere. Daaruit kunnen we afleiden of 
ons beleid aansluit bij de leefstijlen en waarden 
van onze inwoners. 

Tip: doe voorafgaand aan de workshop de test 
op de website van Motivaction en ontdek welke 
leefstijl jijzelf hebt.

Wij werken allemaal voor Almere en de Almeerders. Maar kennen wij hen 
ook echt? Hoe komen we achter hun voorkeuren en hoe kunnen we hier in 
ons beleid op aansluiten? In deze workshop krijg je van Motivaction een 
introductie op de verschillende leefstijlen in Almere. 

Basismodel Mentality

Het aantal deel-
nemers voor deze 
bijeenkomst is 
beperkt, meld je 
dus snel aan. 
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Herstel van vertrouwen: inwoners en overheid hebben 
beiden wat te doen

Vertrouwen komt 
van twee kanten 

De lage opkomst bij de laatste verkiezingen 
vreet aan het gezag van het lokale bestuur. 
Burgers verliezen hun vertrouwen in de politiek 
en een deel van hen haakt zelfs af. Heel jammer, 
want in een democratie horen alle inwoners zich 
een beetje verantwoordelijk te voelen voor het 

bestuur van de gemeenschap. Hoe kan een 
overheid burgers meer betrekken bij de samen-
leving? Roovers benoemt de meerwaarde van 
een zichtbare en aanspreekbare overheid. En 
benadrukt daarbij ook het belang van kunde en 
kwaliteit van bestuurders en ambtenaren. 

DAG EN TIJD
Dinsdag 27 september 2022
16.00 – 17.30 uur 

WAAR
De Nieuwe Bibliotheek, 
het nieuwe podium 
Stadhuisplein 101
1315 XC Almere

Lezing door Daan Roovers

Daan Roovers (1970) is het boegbeeld van de Nederlandse publieksfilosofie. 
Als voormalig hoofdredacteur van Filosofie Magazine, docent publieks-
filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en programmamaker ontwikkelt 
Roovers nieuwe manieren om mensen aan het denken te zetten. 
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Ontmoet en spreek inwoners van Almere
Stadmakers

Ze werken aan Stadmakersprojecten, waarbij 
het werkelijk in gesprek gaan en betrekken van 
bewoners centraal staat. Het aanjagen van 
gemeenschappen, samenwerken tussen de 
systeem- en leefwereld is daarbij hun leidraad.
Floor en Teun delen hun ervaringen en ideeën 

over hoe bewoners echt betrokken kunnen 
raken bij stedelijke vraagstukken aan de hand 
van voorbeelden uit het land, anekdotes, beel-
den en inzichten. Onderdeel van de workshop is 
een omgevingswandeling. 
Trek stevige schoenen aan!

DAG EN TIJD
Woensdag 28 september 2022
09.00 – 11.45 uur

WAAR
Start- en eindlocatie stadhuis 
Gemeente Almere, 
kamer Stad (D2) 

Floor Ziegler en Teun Gautier zijn de initiatiefnemers van de 
StadmakersCoöperatie, een netwerk van inmiddels meer dan 3.000 
maatschappelijk initiatiefnemers in heel Nederland.

De stad in met stadmakers 
Floor Ziegler en Teun Gautier

Het aantal deel-
nemers voor deze 
bijeenkomst is 
beperkt, meld je 
dus snel aan. 
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DAG EN TIJD
Woensdag 28 september 2022 
12.00 – 13.30 uur 

WAAR
De Nieuwe Bibliotheek, 
het nieuwe podium 
Stadhuisplein 101
1315 XC Almere 

IDFA-documentaire Rebellion

Een documentaire over klimaatactivisme

Rebellion 

Al decennialang zet klimaatactivist Farhana 
Yamin zich bij de VN in voor klimaatrechtvaar-
digheid, maar ze is teleurgesteld in de vooruit-
gang die daar wordt geboekt. In een poging daar 
verandering in te brengen sluit ze zich aan bij 
‘Extinction Rebellion’. Een beweging die over-
heden ter verantwoording roept voor hun 
nalatigheid in het licht van de klimaatcrisis.  

Via burgerlijke ongehoorzaamheid en het 
ontregelen van de status quo onderstreept de 
beweging de noodzaak van radicale veranderin-
gen, en wel nú. Verschillende activisten, die 
sinds het begin aangesloten zijn, geven hun 
motivatie om mee te doen en reflecteren op 
vroegere acties van de beweging.  

We nodigen je uit om een van de voor deze Week van de Strategie geselecteerde 
documentaires te komen kijken. Samen met een groep collega’s ga je 
vervolgens in gesprek. Wat heb je gezien en welke inzichten levert het je op? 
Wat is de betekenis ervan voor je eigen werk en wat kun je er van leren in de 
wijze waarop jij met inwoners en ondernemers verbinding maakt? 
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Stress-sensitief werken

Maak in deze workshop kennis met de methode 
van stress-sensitief werken. Die wordt nu vooral 
bij Werk & Inkomen toegepast, maar is voor veel 
meer collega’s interessant!

Werk jij bijvoorbeeld bij belastingen, het onder-
nemersplein of bij HRM? Houd je je bezig met 
schoolverzuim, wonen of jeugdcultuur? Maak jij 
het beleid voor een schone, hele of veilige stad? 
In al die domeinen kun je inwoners, ondernemers 
of zelfs collega’s tegenkomen die kampen met 
financiële problemen.

De aanhoudende zorgen en stress dragen er bij 
veel inwoners aan bij dat ze meer bij de dag 
gaan leven en meer moeite hebben om in actie 
te komen. Ook lukt het niet altijd emoties en 
verlangens te reguleren. Hoe ga je daar dan als 
ambtenaar mee om?

In de afgelopen jaren is er veel wetenschappelijke 
literatuur verschenen over de gijzelende werking 
van geldstress. Tijdens de workshop stress- 
sensitieve dienstverlening krijg je diverse 
bouwstenen die je kunnen helpen bij je werk. DAG EN TIJD

Woensdag 28 september 2022
14.00 – 15.30 uur 

WAAR
De Voetnoot, 
Inspiratieruimte 
Stadhuisplein 2
1315 HT Almere

Workshop door Stefanie Veen 
en Jorien van Heugten

Stefanie Veen en Jorien van Heugten werken bij de afdeling Werk & 
Inkomen van de gemeente Almere. Beide zijn gecertificeerd Master 
stress-sensitief werken.

Het aantal deel-
nemers voor deze 
bijeenkomst is 
beperkt, meld je 
dus snel aan. 
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De diversiteit van de stad Almere als kracht

Meerstemmigheid

Benali kijkt verder en gaat de diepte in; hij deelt 
niet alleen zijn eigen verhaal, maar gaat ook op 
zoek naar het verhaal van anderen. In een 
wereld die steeds sterker polariseert, komt de 
meerstemmigheid  onder druk te staan. Het lijkt 
alsof de mensen met de grootste mond en de 
meest extreme opvattingen automatisch de 
meeste aandacht krijgen. Maar hoe hoor je ook 
de stem van de anderen?  Denk aan mensen die 
geen toegang hebben tot de sociale media of 
laaggeletterd zijn. 

Hoe kom je tot meerstemmigheid? Welke 
drempels haal je weg zodat de ander zijn 
verhaal durft te vertellen? Voor Benali begint het  
altijd met luisteren. Elk mens heeft een verhaal. 
We zijn verhalende wezens en we zullen dat 
kwetsbare, bijzondere, kleine en soms tragische 
verhaal alleen vertellen als we ons gehoord 
voelen. Wat kan je als ambtenaar in Almere 
doen om die ander te horen? Hoe bouw je die 
relatie op? Het zal je verbazen, zegt Benali, 
maar wat je nodig hebt om de woorden te laten 
stromen, om die meerstemmigheid er te laten 
zijn, is stilte.  

DAG EN TIJD
Woensdag 28 september 2022 
16.00 – 17.30 uur 

WAAR
Stadhuis Gemeente Almere
Kamer Stad (D2) 

Lezing door Abdelkader Benali 

Abdelkader Benali kennen we als schrijver. Daarnaast maakte hij 
televisieprogramma’s over schrjivers en boeken. In 2016 trad Benali samen 
met zijn vrouw en dochter op in de tv-serie Chez Benali, een ‘cultuur-
historische ontdekkingsreis’ door zijn geboorteland Marokko. Benali houdt 
zich bezig met een breed scala aan onderwerpen, van biculturaliteit en 
hardlopen tot de inrichting van onze publieke ruimte en koken.
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Reis 7 haltes met de bus, ga 2x links en 1 x rechts.
Wie ontmoet je?

De stad in: doe als 
Adelheid Roosen 

Hoe woont die meneer en wat vindt hij daarvan? 
Wat voor werk doet die mevrouw? Hoe hebben 
zij de coronacrisis ervaren en hoe weten zij zich 
staande te houden in deze periode met stijgende 
energieprijzen? Wat vinden die kinderen van hun 
school? Hoe ervaart dat gezin hun buurt en het 
contact met buurtgenoten?

Of een tandje dieper: hoe kijken deze mensen 
naar de toekomst van Almere? Wat vinden zij 
belangrijk? Zijn ze optimistisch over de toe-
komst? Waarover gaan hun zorgen? En hoe het 
is het gesteld met hun vertrouwen in de over-
heid en het vertrouwen in mede-Almeerders? 
Stel een vraag en luister. Na afloop wisselen we 
onze ervaringen uit.

DAG EN TIJD
Donderdag 29 september 2022
09.00 – 11.00 uur 

WAAR
Start- en eindlocatie stadhuis 
Gemeente Almere, 
kamer Stad (D2) 

Doe als theatermaker Adelheid Roosen en ‘geef jezelf een cadeau van het 
lot’. Adelheid Roosen bracht ons op een idee: we reizen 7 haltes met de 
bus, gaan 3x links en 2 x rechts. Wie ontmoet je? Welke verrassende 
verhalen hoor jij van Almeerders? En wat vinden ze van de gemeente?

De stad in: doe als Adelheid Roosen

Het aantal deel-
nemers voor deze 
bijeenkomst is 
beperkt, meld je 
dus snel aan. 
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Burgerwetenschap

Imme behaalde haar master Sustainable 
development aan de Universiteit van Uppsala  
en de bachelor International communicaton & 
media aan de Hogeschool van Utrecht. Eerder 
werkte ze bij een internationale duurzame 
handelsorganisatie die publiek-private partner-
schappen opzet voor positieve ecologische  
en sociale impact. Daarbij richtte ze zich op 
‘solution design’ en digitale communicatie.

De Almeerder weet precies wat er leeft en 
speelt in de wijk. Maar die lokale kennis vindt 
niet altijd zijn weg naar het stadhuis. En het 
stadhuis vindt niet altijd de weg naar de wijk. 
Hoe ga je als bewoners, beleidsmakers en 
kennisinstellingen het gesprek met elkaar aan 

om samen te werken aan de stad? ‘Citizen 
science’ is meer dan een bewoner die de vogels 
in haar achtertuin telt en doorgeeft op de 
nationale vogelteldag. Het is een methode om 
lokale uitdagingen samen op te lossen.

‘Je brengt samen met wijkbewoners in kaart 
welke uitdagingen er zijn in de wijk, en welke 
informatie er nodig is om daaraan te werken. 
Vervolgens doe je samen onderzoek en deel  
je (lokale) kennis om tot een gedeelde werkelijk-
heid te komen en van daaruit aan gezamenlijke 
oplossingen te werken. Op basis van ervaringen 
met burgerwetenschap elders in de MRA  
gaan we na wat de betekenis in Almere zou 
kunnen zijn.’

DAG EN TIJD
Donderdag 29 september 2022
12.00 –  13.15 uur 

WAAR
Stadhuis Gemeente Almere,
Kamer Stad (D2) 

Workshop door Imme Ruarus

Imme Ruarus werkt als conceptontwikkelaar bij Waag Futurelab voor 
technologie en maatschappij. Ze maakt deel uit van het Smart Citizens 
Lab en houdt zich bezig met de rol die burgers kunnen spelen in het 
onderzoeken en vormgeven van hun leefomgeving. 

Begrijp hoe data overheid en burgers tot een gedeelde 
werkelijkheid brengt

Het aantal deel-
nemers voor deze 
bijeenkomst is 
beperkt, meld je 
dus snel aan. 
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Building a Bridge 

Een plank tussen twee oevers is al een brug. 
Maar is die stevig genoeg? Een brug moet sterk 
genoeg zijn om het gewicht van veel mensen te 
kunnen dragen. Met een aantal simpele aanpas-
singen bouw je een stevige constructie. Ook de 
materiaalkeuze van groot belang. Waarvoor kies 
je? En welke vorm geef je het? Hoe bouw je 
samen succesvol een brug? 
Tijdens deze workshop maak je gebruik van je 
eigen expertise, ervaring en persoonlijke 
eigenschappen. Die combineer je met anderen, 

want de kracht zit in SAMEN bouwen. Ook 
vaardigheden zijn van belang. Wat zijn ze en hoe 
zet je ze succesvol in? Samen leren we hoe we 
als overheid luisteren en horen én handelen 
naar wat wij horen. Een overheid die op alle 
niveaus, centraal en decentraal, bestuurlijk en 
ambtelijk, vanuit dezelfde waarden samenwerkt 
met burgers, van mens tot mens. Na de work-
shop heb je de eerste stap gezet als bruggen-
bouwer. Iemand die verbindt op menselijk niveau 
en dit vertaalt naar strategisch niveau. Het aantal deel-

nemers voor deze 
bijeenkomst is 
beperkt, meld je 
dus snel aan. 

DAG EN TIJD
Donderdag 29 september 2022
14.00 – 15.30 uur  

WAAR
De Nieuwe Bibliotheek
het nieuwe podium 
Stadhuisplein 101
1315 XC Almere

Workshop door het College van 
Herstelexperts

Rachelle Tweeboom en Faith Bruyning maken deel uit van het College van 
Herstelexperts. Dat ontstond na de problemen rond de kinderopvang-
toeslagaffaire. Het college is ingesteld door de gemeenteraad om in 
gelijkwaardige samenwerking met de gemeente te komen tot nieuwe 
oplossingen in beleid, regelgeving en uitvoering. 

Bouwen aan gelijkwaardigheid en vertrouwen
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DAG EN TIJD
Donderdag 29 september 2022 
16.00  18.00 uur  

WAAR
Stadhuis Gemeente Almere
B3-plein 

In gesprek over het werken in het 
publieke domein

Wat betekent het om te werken in het publieke 
domein? Raadsleden en ambtenaren gaan in 
gesprek over hun drijfveren

Politiek Café 

‘We werken voor Almere’ is de beginzin van de 
organisatievisie. En dat doen we vanuit verschil-
lende rollen. Als politicus (die volksvertegen-
woordiger is, maar ook kaders stelt en contro-
leert), als bestuurder (die bestuurt en 
verantwoordelijk is voor de uitvoering) en als 
ambtenaar (die beleid ontwikkelt en uitvoert in 

opdracht van gemeenteraad, B en W of burge-
meester). Almere is wat ons bindt. Dat is een 
alvast een mooi vertrekpunt. Vervolgens is het 
goed om van elkaar te weten wat onze persoon-
lijke en professionele drijfveren zijn. Dat kan 
door in een informele setting kennis te maken 
en kennis te delen.

Oud-raadslid Sven van der Burg heet je welkom in het Politiek Café. Hier 
gaan raadsleden en ambtenaren met elkaar in gesprek over hun werk in het 
publieke domein. Hoe lukt het om de verschillende belangen af te wegen en 
met inbreng van eigen professionele expertise het beste advies te geven of 
een besluit te nemen? Hoe hoor de stem van de Almeerder en hoe ga je hier 
mee om in het werk? 
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Het verlangen naar verbinding tussen mensen is groot. 
Wat is de kans voor de samenleving?

Verbondenheid

In deze presentatie laat ze zien dat mensen  
van nature groepsdieren zijn met een sterk 
verlangen naar verbinding met anderen. Dat is 
wat mensen het meest gelukkig maakt. In onze 
individualistische samenleving vergeten we dit 
soms. We hechten sterk aan onze autonomie en 
onze aandacht is gericht op hoe we ons onder-
scheiden van anderen, bijvoorbeeld met presta-
ties en werk. Daarmee verwaarlozen we soms 
onze meest fundamentele behoefte: ons met 
anderen verbonden voelen, deel zijn van een 
gemeenschap. 

Het goede nieuws is dat we als groepsdieren 
elkaar heel makkelijk kunnen beïnvloeden. 
Menselijk gedrag is net zo besmettelijk als 
corona. Met je eigen houding en gedrag kun je 
anderen aansteken – in negatieve zin, maar ook 
in positieve zin. Een betere wereld begint bij 
jezelf; en dat geldt ook voor een beter Almere, 
met meer onderlinge banden. Na het bespreken 
van onze evolutionaire geschiedenis als soort en 
onderzoeksresultaten over de belangrijke rol 
van verbinding en de besmettelijkheid van 
gedrag, is er ruimte voor reflectie en discussie: 
wat kan ons als Almeerders binden? Met welke 
waarden en welk gedrag zou je je mede-Almeer-
ders willen besmetten?

DAG EN TIJD
Vrijdag 30 september 2022
10.30 – 11.45 uur 

WAAR
Stadhuis Gemeente Almere
Kamer Stad (D2) 

Lezing door Roos Vonk

Roos Vonk is hoogleraar psychologie en auteur van diverse bestsellers, zoals 
‘Collega’s en andere ongemakken’ en ‘Je bent wat je doet’. Ze combineert 
een brede kennis van alle facetten van menselijk gedrag met herkenbaarheid 
en een no-nonsens-benadering.
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Eet mee!

DAG EN TIJD
Vrijdag 30 september 2022 
12.00 – 14.00 uur 

WAAR
Volkskantine
Traverse 1A
1315 TJ Almere 

Lunchontmoeting met inwoners

Eten brengt mensen bij elkaar, of je elkaar nu goed kent of net hebt leren 
kennen. Bij Volkskantine, de plek waar saamhorigheid en lekker eten 
centraal staan, gaan inwoners, ondernemers en ambtenaren met elkaar 
aan tafel. Laat je verrassen door het eten en luister naar elkaars verhaal. 
Wie weet waar een goed gesprek toe kan leiden? Dus schuif aan!

Lunchontmoeting met inwoners bij de Volkskantine in 
Almere Centrum

Het aantal deel-
nemers voor deze 
bijeenkomst is 
beperkt, meld je 
dus snel aan. 
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De Week van de Strategie is een initiatief van de  
Unit Strategie van de gemeente Almere en vindt plaats 
van 26 september tot en met 30 september 2022. 

Stuurgroep
Ank Bijleveld, Gert-Jan Broer en Jan Dirk Pruim. 

Kerngroep
Maartje Bekkers, Janica Kleiman, Maarten Nip,  
Femke Schaafsma en Carl Teunissen (MRA trainee). 

Met medewerking van: Petra Demmers, Frederike van 
Gelder, Esther Rasch en Bernadet Timmer. 

Met dank aan: Alle sprekers, workshopsbegeleiders  
en collega’s van de gemeente Almere die een bijdrage 
hebben geleverd aan de totstandkoming van dit  
programma. Waaronder de klankbordgroep bestaande 
uit: Bart Buijs, Maura Keijzers, Karel Knaap,  
Annemarijn Koedam,  Katharina Oosterhuis, José Rial 
Calvo, Jérôme Scheltens en Thierry Permentier. 

September 2022

Colofon

Programma | Week van de Strategie 2022 - De Stem van de Almeerder


	Knop 62: 
	Pagina 1: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 

	Knop 63: 
	Knop 64: 
	Knop 65: 
	Knop 66: 
	Knop 67: 
	Knop 68: 
	Knop 81: 
	Knop 69: 
	Knop 70: 
	Knop 71: 
	Knop 72: 
	Knop 73: 
	Knop 74: 
	Knop 75: 
	Knop 76: 
	Knop 77: 
	Knop 78: 
	Knop 79: 
	Knop 80: 


