Lente!
Bijna mei en alles
staat in bloei. Tulpen
schieten uit de grond.
Bloesem aan de bomen.
De natuur laat zich van
haar meest optimistische
kant zien. En de mensen?
Hoe staan wij erbij?
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En wij?

Het kan beter!

Avontuur

Wij lijken nog steeds
gehuld in herfstkleuren.
Het Koningslied vinden we
niet mooi… we willen geen
geld meer uitgeven (ook
niet als we van hogerhand
worden aangespoord)… we
zien de ziektekosten
stijgen en de pensioenen
dalen… de griep gaat maar
niet over… #zucht!

Waar komt al dat pessimisme toch vandaan?
Het is toch gewoon een cyclus? Ook
economisch wordt het wel weer eens voorjaar.
En zo perfect was het hiervoor ook weer niet.
Toch? Met al die bonussen, de vastgelopen
regelgeving en geketende professionals. We
krijgen gewoon een kans om het beter te
doen.

Tijd om te zaaien. Te zaaien in de hoofden
van mensen en onze organisaties. We kunnen
er alvast voor zorgen dat we in de goede
richting groeien. Voor veel natuur en weinig
onkruid. Wat heb je nodig? Betere
dienstverlening? Een duurzaam product? Meer
voldoening? Nieuw elan? Nieuwe klanten? Wat
de uitdagingen ook zijn, het is tijd voor
uitdagende coalities die het avontuur met
elkaar aangaan. Burgers en organisaties,
directies en werkvloeren, jong en oud,
dromers en doeners. Waar willen we heen?
Wat kunnen we morgen alvast anders doen?
En dan…

Veilig en slagvaardig (Nationale Politie)

En misschien ontstaan er ook nog zaken die
andere mensen willen hebben, met je willen
ruilen… of zelfs van je willen kopen… Wordt
het gewoon weer lente!

Alles staat in bloei

In deze nieuwsbrief beelden van recente avonturen
van Tweelinck en haar klanten.

Ondernemerschap in de zorg
(Hanzehogeschool)

Onderwijs en zorg met beperkte middelen (Project U)

Integrale zorg en regievoering
(Gemeente Groningen)

Andere avonturen (UMCG, IMC Weekendschool, Provincie
Groningen en Nachtploeg) door Sudi Kukumba
Goed onderwijs ook in krimpgebieden (Stichting Palludara)

Meer op www.tweelinck.nl

Meer over Uganda in de Project U Nieuwsbrief

Heeft u helemaal geen zin in de lente, druk dan op Afmelden

Meer over recente avonturen, zie Impressies

